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 عنوان رساله: محدودیتهای قانونی بکارگیری قرار دادهای نفتی در حقوق ایران وفرانسه

 بیان مساله

ارزیابی شاف،اکتمراحل عملیات نفتی به دو بخش باالدستی و پایین دستی تقسیم میشود.بخش باالدستی شامل 

 و توسعه و تولید گفته میشود ،توسعه ،برنامه ریزی برای بهره برداری و تولید است که به طور خالصه اکتشاف

حدهای بهره احفاری مخزن و نصب تاسیسات درون چاهی، تفکیک سه فاز خروجی در مراکز تفکیک و ومانند 

خیره ذبرداری، نمک گیری از نفت خام و سولفورزدایی از گاز ترش، جداسازی مایعات گازی از گاز و در نهایت 

 گاز به خط لوله. سازی نفت و دیگر مایعات در مخازن و تحویل

عملیات پایین دستی شامل مراحل بعد از تولید یعنی انتقال،پاالیش، انتقال فراورده،بازاریابی و فروش است مانند 

ی، ایستگاه های سوخت رسانی و ساخت خطوط انتقال ،ساخت اسکله های بارگیری،احداث مجتمع های پتروشیم

. 

لی برای انجام عملیات نفتی در  بخش باالدستی وجود دارد که بین انواع مختلفی از روش های قراردادی بین المل

شرکت سرمایه گذارخارجی و دولت میزبان منعقد میگردد.این روش ها در دسته بندی بزرگ به دو  دسته  امتیازی 

ری و و قراردادی تقسیم میگردد. دسته امتیازی شامل قراردادهای امتیازی و قراردادهای ساخت،بهره برداری،واگذا

دسته قراردادی شامل دو دسته قراردادهای مشارکتی و قراردادهای خدماتی میباشد که باز خود دسته قراردادهای 

مشارکتی شامل قراردادهای مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذاری و دسته قراردادهای خدماتی شامل 

.البته قراردادهای دیگری نیز وجود دارد که به قراردادهای خدماتی محض،خدماتی خطرپذیر و بیع متقابل میباشد

صورت تلفیقی از قراردادهای مذکور بوده و یا با یک تغییر کوچک عنوان دیگری به خود گرفته است . امکانات 

مالی ،الزامات بودجه ای، و سیاست های اقتصادی و همچنین نظام حقوقی و زمینه های قانونی در کشور میزبان ، 

موقعیت جغرافیایی مخزن و به تبع آن  سختی  یا آسانی انجام کار،وضعیت آب و هوا ، میزان شرایط سیاسی ، 

ریسک پذیری ، کیفیت نفت یا گاز موجود در مخزن )اینکه ترش باشد یا شیرین( ، شرایط بازار نفت ، میتواند 

امات ان اکتشاف نفت با توجه به الزتاثیر تعیین کننده ای بر انتخاب نوع وجزئیات قراردادها داشته باشد.ایران از زم

ای کماکان از همه انواع روش های قراردادی مذکور، در پروژه های باالدستی خود استفاده نموده قانونی و بودجه

است.تا قبل ملی شدن نفت  در ایران قراردادهای امتیازی متداول بوده است.با تصویب قانون ملی شدن نفت در 

الگوی قرارداد امتیاز از صنعت نفت رخت بربست و قراردادهای  1353ت مصوب و سپس قانون نف 1329سال 

مشارکت و سپس قرارداد پیمانکاری با اشخاص داخلی و خارجی متداول گردید که تا پیروزی انقالب اسالمی نیز 
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ش ی نفتی را به چالمورد عمل بود.پس از پیروزی انقالب ، عالوه بر فضای انقالبی و الزامات آن  که اعتبار قراردادها

 81و  44،80میطلبید، عناصر حقوقی جدیدی هم وارد نظام و عرصه حقوقی کشور شد که مهمترین انها اصول 

بود. همین محدودیت های حقوقی  1366قانون اساسی )منع امتیاز و استقراض( و همچنین قانون نفت مصوب 

محدودیت های ناشی از قوانین بودجه ساالنه رفته  جدید و تفسیر محافظه کارانه و مضیق از این مقررات و نیز

رفته  باعث متداول شدن قراردادهای بیع متقابل گردید که هم اکنون نسل پیشرفته ای از این قراردادها با عنوان 

نسل سوم قرارداد بیع متقابل تنها روش قراردادی میباشد که ایران در پروژه های باالدستی خود از آن استفاده 

در قانون  83این روش قراردادی همواره موافقان و مخالفان خود را داشته است.شاید به همین دلیل در سال میکند.

امکان استفاده از روش های »بند )ب(  عبارت  14برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران ماده 

ه از سایر روش های های مختلف قراردادی باز بیان شده است که راه را برای استفاد« مختلف قراردادی بین المللی

کند.اما در همین ماده به طور مستقیم نام هیچ روش قراردادی را عنوان نکرده و فقط امکان استفاده را منوط به 

شرط نموده است که به اختصار شامل حفظ حاکمیت ایران بر منابع ، نرخ بازگشت سرمایه گذاری معین  8تحقق 

شرکت سرمایه گذار خارجی، عدم تضمین دولتی، صیانت از مخزن، استهالک هزینه ها از عایدی ، انتقال ریسک به 

همان میدان،حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، رعایت مقررات زیست محیطی،میباشد. با توجه به اینکه تا 

 م روش ها میباشد در این رسالهکنون تحقیق یا تفسیری از این ماده انجام نگرفته است که منظور از این ماده کدا

 14شد با تطبیق ویژگی های مختلف انواع قراردادهای بین المللی با اصول هشتگانه بند ب ماده خواهد سعی 

 روش های مزبور شناسایی شود.وقوانین فرانسه 

ن با گذار از رژیمهای امتیازی ،ساختارهای حقوقی متنوعی برای استفاده در صنعت نفت پیش روی ایرا 

قرارگرفت.حقوق دانان و سیاستمداران ،ساختار قراردادهای مشارکت را از این میان برگزیدند.ملی شدن صنعت 

در کنار حمایت جامعه حقوقی و سیاسی کشور  1353و  1329نفت و در پی آن تصویب قوانین نفت در سال ها 

 موجب انعقاد قراردادهای مشارکتی در ایران گردید.

نگ ج،و تغییر در نظام حقوقی و سیاسی کشور و متعاقبا به فاصله اندکی درگیری ایران در رانبا وقوع انقالب ای

ای در عرصه داخلی و بین المللی برای ایران به وجود آمد.به ه حقوقی تاز–سیاسی  –تحمیلی ،شرایط اقتصادی 

ز قالبی به چالش کشید .الحاظ سیاسی ،قوای حاکمه در تحول سیاسی خود قراردادهای پیشین را در یک فضای ان

دیدگاه اقتصادی نیاز کشور به تأمین منابع مالی و اقتصادی به خصوص با حدوث شرایط بحرانی از جنگ خارجی 

دو صد چندان گردید.هر دو امر عینی مذکور مفاهیم جدیدی را در نظام حقوقی کشور به وجود آورد که در قالب 

 نون اساسی کشور ظهور نمود. مفاد و اصول قانونی در قوانین عادی و قا
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جمع شرایط عینی در امتزاج با تفسیر نادرست از مفاد و اصول قانونی،قراردادهای بیع متقابل را به عنوان یک الزام 

قانونی و ناگزیر در صنعت نفت کشور متداول کرد:لکن همانطور که در پی خواهد آمد تفسیر صحیح و صواب از 

ادی )قانون نفت( امکان استفاده از دیگر الگوهای قراردادی  را نیز امکان پذیر می اصول قانون اساسی و قوانین ع

نماید.این در حالی است که ادعای طرفداران بی چون و چرای قراردادهای بیع متقابل همواره ارایه بهترین ساختار 

 ایران است. سیاسی کشور-موجود از قراردادهای بیع متقابل در تطابق با شرایط و اقتضائات حقوقی

اما حتی بر فرض پذیرش این ادعا اطالق و قطعیتی که مقصود ایشان است حاصل نمیگردد.به دیگر سخن اساس 

مبنای ما در چالش قراردادهای بیع متقابل نه بر اساس ماهیت و شکل این قراردادهاست،که بر اساس عدم تطابق 

 ران است.ماهیت و شکل آنها در تأمین حداکثری منافع ملی کشور ای

از این منظر ما به دنبال رهیافتی محققانه و عملی بر اساس واقعیت موجود در نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای 

نفتی در ایران وفرانسه هستیم،تا از این رهیافت امکان مطالعه و بررسی دیگر ساختارهای حقوقی در جهت به 

ق گرایی و نسبی بودن اوضاع و احوال و شرایطی است که کارگیری نیز فراهم آید:شرط اول ایده پذیرش عدم اطال

 مفاد و چهارچوب قراردادهای نفتی و النهایه ساختار حقوقی آنرا قوام می دهد.

این مقدمات این نکته اصولی را نیز گوشزد می نماید که ساختارهای حقوقی و حتی مبانی سازنده آنها هیچ یک 

تشخیص سنجش بهترین ساختار حقوقی استقرار حاکمیت ملی و بین  اصل و مبنای عمل نیستند.راهنمای ما در

المللی ،تامین حداکثری منافع ملی و صیانت از منابع و ثروتهای طبیعی است که ماهیت الزام آور خویش را از 

 سیاسی حاکم بر کشور وام می گیرند.–نظام حقوقی 

ادی یک کشور در تعامل با فضای داخلی و بین اقتص–حقوقی –این امر بدین معنی است که اصوال شرایط سیاسی 

المللی پیوسته در حال تغییر و تحول است و به تبع آن نیز ساختارهای حقوقی که بر اساس این شرایط متغیر و 

سیال شکل می گیرند باید اوال قابلیت بالقوه ای تغییر و سیالیت را داشته باشند،ثانیا پیوسته با بروز و حدوث 

اهنگ شوند. این امر ما را به این موضوع رهنمون می سازد که ارایه الگویی جامع و مانع آنچنان شرایط جدید هم

که سالها کاربرد داشته باشند امری محال است که مدعیان آن به عدم درک درست از سیالیت شرایط در حال 

 تغییر جهان محکوم خواهد کرد. 

ینی،که در پی تامین منافع خود هستند. ساختار حقوقی اصوال طبیعت قرارداد رابطه ای است متشکل از طرف

مناسب ساختاری است انعطاف پذیر و سیال که آسانی به اجرا درآید و هر آینه فرصت تطابق شرایط حادثه خارجی 

 از قراردادی فراهم آورد.

یگانه  ل به عنوانعدم شناخت این مسئله سازوکار حقوقی و سیاسی کشور را به سوی انتخاب قراردادهای بیع متقاب

الگوی مناسب رهنمود ساخت. این گونه گونی شرایط، تصمیم سازی های مختلفی را در عرصه صنعت نفت ایران 
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مطرح ساخت که هیچ نهاد واجد صالحیتی توفیقی در مستندسازی، هماهنگی و تدوین آنها به دست نیاورد. نتیجه 

ر قراردادهای نفتی است. بدین معنی که نظام حقوقی ایران ی آن رفتار غیر قابل پیش بینی نظام حقوقی ایران د

در صنعت نفت متشکل از قانون گذاری، رویه قضایی حاکم و قرادادهای نفتی، یک رژیم حقوقی هدفمند و منسجم 

 نیست.

 اثراین عدم پیش بینی پذیری که ناشی از کارکرد ناهماهنگ نظام حقوقی ایران در قراردادهای نفتی است؛ شناخت،

ارزیابی و امکان سنجی به کارگیری ساختار حقوقی مناسب را در این صنعت مشکل می نماید، لکن کشور به دالیل 

سیاسی نیازمند بهره برداری از منابع نفت و گاز است و این را گریزی جز کاربست یک مدل  –گوناگون اقتصادی 

ومدل قراردادی ارایه می گردد؛ صرف نظر از  قراددادی نیست. امگان سنجی در هاله از ابهام صورت می پذیرد،

اینکه این ساختار قراردادی چه تغییراتی در طول مذاکرات قرارداد می نماید. با توجه به اینکه این ساختار قراردادی 

خاصل یک ارزیابی و امگان سنجی دقیق و متقن نیست نه در مرحله انعقاد، بلکه در مرحله اجرا و بهره برداری با 

ت عدیده ای کشور را مواجه می نماید که ادعاهای مکرر سرمایه گذار را در نقض حقوقی قراردادی در پی مشکال

دارد. و این نقطه ای است که ریسک قراردادی به واقعیت می پیوندد. و اهمیت پیش بینی پذیری در جهت امکان 

 سنجی بکارگیری ساختار حقوقی مناسب را هویدا می سازد.

ه کارگیری قراردادهای مشارکت در تولید سه معیار از منظر حقوقی ارایه می دهیم . این معیارها با برای ارزیابی ب

توجه به موضوع حقوق عمومی و موضوع قراردادهای مشارکت در تولید انتخاب و گزینش شده اند. بدین معنی که 

روز این قدرت اجتماع است. موضوع حقوق  عمومی در یک دیدگاه کلی مفهموم ))قدرت((است. عرصه ظهور و ب

این قدرت در ساخت اجتماعی آن در مفهومی به نام ))دولت(( )نوع دولت مدنظر نیست، مقصود از دولت در اینجا 

رژیم سیاسی حاکم است واجد قدت نهادینه شده حقوقی، حال این دولت می تواند یکتا ساالر یا مردم ساالر باشد؛ 

ولت قانونی د -کشور( تبلور می یابد و قدرت خام در نهاد حقوقی-دولت یا دولتاصول مفهوم پدیده ای است به نام 

ظهور می یابد و مفهوم انتزاعی قدرت راعینیت می بخشد. از این منظر هدف کارکردی حقوق عمومی شناخت 

.این ستوتعیین منشأ و سرچشمه قدرت و تعیین حدود و صفور رابطه دولت)فرمانروایان( با اجتماع )فرمانبران( ا

رابطه میان دولت و اجتماع عالوه بر معیار انتزاعی حاکمیت از معیارهای عینی سرزمین و مردم نیز ساخته می 

شود. از این میان بحث ما راجع است به سرزمین که شامل سرزمین و منابع و ذخایر طبیعی آن )منابع هیدورکربنی( 

 نیز می گردد.

حوریت مفهوم قدرت، در اشکال مختلف رژیم های سیاسی ظهور می کند.در عینیت رابطه میان دولت و اجتماع با م

این معنا و در سیر تحول اشکال رژیمهای سیاسی از دولت های یکتاساالر)پادشاهی( به دولتهای مردم ساالر) 

 یدموکراتبک(، نسبت میان رژیمهای سیاسی با معیارهای ساختاری آنها از جمله سرزمین تغییر نمود. بدین معن
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که در دولت های پادشاهی، شاه برمبنای مالکیت بر زمین ، دارای حاکمیت بود، در حالیکه امروزه در دولتهای 

مردم ساالر این حاکمیت برمبنای قدرت حاصل از اراده عمومی و خواست های جمهور شکل می گیرد و مفهوم 

 به تعلق سرزمین و منابع و ذخایر طبیعیتعلق مالکیت پادشاه بر سرزمین به عنوان یک ثروت شخصی جای خود را 

به عموم مردم به عنوان یک ثروت ملی داده است، از اینجاست که مفهوم ))منافع ملی(( و ))صیانت از منابع ملی(( 

شکل می گیرد. به دیگر سخن با تغییر رژیمهای سیاسی و تعلق مالکیت سرزمین و منابع طبیعی به عموم احتماع 

صیانت از منابع ملی از جمله اهداف کارکردی دولتها به عنوان نماینده اراده عمومی گردید. تأمین منافع ملی و 

براین اساس سه معیار استقرار حاکمیت ملی و بین المللی، تأمین حداکثری مناقع ملی و عمومی و صیانت از منابع 

هت ارزیابی به کارگیری قراردادهای طبیعی به عنوان ثروت ملی به عنوان معیارهای ارزیابی از منظر حقوق عمومی ج

 مشارکت در تولید در صنعت باالدستی نفت ایران بررسی شده است.

به لحاظ الزامات مندرج در قانون اساسی هیچ منعی در بکار گیری دیگر ساختارهای حقوقی وجود ندارد. به دیگر 

یده است. الزامات قانون اساسی ناظر سخن ،اصل به کارگیری ساختارهای حقوقی متنوع در قانون اساسی منع نگرد

به اصول سه گانه ای هستند که پیش از این بدانها اشاره شد،لذا با رعایت حفظ منع حاکمیت و مالکیت بر 

منابع،منع سلطه و اعطای امتیاز به بیگانگان بکارگیری انواع ساختارهای حقوقی قراردادی به لحاظ قانون اساسی 

با توجه به تصویب قوانین متأخر که حاکی از آخرین اراده قانونگذار مبنی بر جواز مجاز است.این امر به خصوص 

قانون اساسی  44به کارگیری انواع روشهای قراردادی از جمله قانون چهارم برنامه توسعه و سیاستهای کلی اصل 

و  در قوانین بودجه ابالغی از سوی مقام معظم رهبری،مستفاد می گردد.خاصه آنکه اصوأل الگوی بیع متقابل که

قوانین برنامه اول و دوم و سوم بدانها اشاره شده است. جنبه الزامی و حصری ندارند و به عنوان روش معمول و 

مرسوم در نظام حقوقی صنعت نفت تجویز شده اند و این وظیفه و رسالت اندیشمندان حقوق است که ساختارهای 

 جهت بکارگیری ارایه نمایند،نه تکلیف قانونگذار. قراردادی دیگر را پس از شناخت و سنجش دقیق

 1390ه.ش. و  1366ه.ش. در مقایسه با قوانین متأخر از جمله قانون نفت مصوب  1353هرچند قانون نفت مصوب 

ه.ش. از وضوح ساختاری و دسته بندیهای مشخصی برخوردار است و مدل بیع متقابل را به روشنی و به صراحت 

مانطور که وظیفه مقنن تصریح در لفظ و معناست(؛لکن این قانون در ارایه مدل قراردادی در تجویز می نماید) ه

ه.ش. ملغی االثر گردیده،که  1390زمان خود و با توجه به شرایط دوران مناسب بوده است که با تصویب قانون نفت 

ایه گذاری خارجی در متأسفانه قانون مذکور هم حکم مشخصی در خصوص اتخاذ روش قراردادی در جذب سرم

 صنایع نفت و گاز در بخش باال دستی و پایین دستی در برندارد.

به نظر می آید که باید با نگاهی دقیق و جامع و به دور از غرض ورزی و سیاست زدگی نسبت به تدوین و یکسان 

 خألهای موجود پس سازی قوانین و مقررات مربوط به صنعت بازنگری اساسی صورت پذیرد تا تعارضات،ابهامات و
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از شناخت دقیق و علمی انواع ساختارهای قراردادی حل و فصل گردد و سیاست و خط مشی های قانونی کشور 

در زمینه نفت و گاز مشخص و معین گردد تا از رهگذر این شفافیت و انسجام  نظام قانونی موجبات تأمین منافع 

 (29حداکثری کشور فراهم گردد.)صفحه نا خوانا 

این اساس ایده حکمرانی خوب در تحقق نفس کارآمد دولت به اجتماع تعأمل سازنده برقرار می کند و سعی بر 

میکند به دموکراسی مفاهمه ای دست یابد. آنچه در ایده حکمرانی خوب اهمیت دارد حاکمیت نیست بلکه 

شریک است و در  حکمرانی است.بدین معنی که در این روش دولت با بخش خصوصی و جامعه در حکمرانی

همکاری نزدیک و منظم خود با بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش نهادی خود را تحقق می 

 [1389بخشد.]هداوند:

به دیگر سخن تأمین حاکمیت چه در مفهوم اصیل آن و چه در مفهوم اصیل آن و چه در مفهوم نوین آن در ایده 

ز این دو ایده چگونگی کارکرد دموکراسی متفاوت است حکمرانی برپایه دموکراسی بنا شده است لکن در هر یک ا

چنانکه در ایده حاکمیت ،دموکراسی از باال به پایین جاری می گردد به دیگر سخن این دولت و حاکمیت است که 

در مقام نماینده اداره عمومی به تأمین و تحقق دموکراسی از طریق ابزارهای قانونی و حقوقی می پردازد لکن در 

مرانی خوب دموکراسی در بستر اجتماعی و از طریق مفاهمه و تعاملی اجتماع و دولت محقق می گردد و ایده حک

 این دولت و اجتماع اند که از طریق ابزارهای قانونی و حقوقی به تأمین و تحقق دموکراسی می پردازند.

قق هر دو نظام سیاسی است الزمه تح "مشارکت همگانی"به هر سوی بنیادی ترین اصل دموکراسی که همانا 

است. از این منظر و در رابطه با این مشارکت همگانی در بخش اقتصادی می توان به ترتیبات قراردادی مشارکتی 

اشاره کرد. به دیگر سخن مفهوم مشارکت همگانی در بخشهای مختلف اجتماعی از جمله اقتصاد،فرهنگ،و سیاست   

ه آن در بخش اقتصادی می توان به ترتیبات قراردادی مشارکتی اشاره تحقق عملی می یابد که از طریق دستیابی ب

 کرد.

این مشارکت در بخش اقتصادی در بخش انرژی در کشورهایی که اقتصاد تک محصولی و وابسته به منابع نفت و 

ی گیرد مگاز دارند بسیار اهمیت می یابد به گونه ای که در مرکز تعاملی با دیگر بخشهای سیاسی و فرهنگی قرار 

و آنچنان قدرت می یابد که به سیاست و فرهنگ در عرصه داخلی و بین المللی اثر می گذارد و از این منظر 

ساختارهای قراردادی که راهبرد عملی بهره برداری از این منابع هستند بسیار اهمیت می یابد .مفاهیمی همچون 

 در بستر این واقعیت شکل گرفته اند. "دولت های نفتی "

قطه ارتباط این بحث بامطالعه با مطالعه حاضر نیز در همین جاست.به دیگر سخن استقرار و تأمین حاکمیت از ن

طریق مفهوم مشارکت در بخش اقتصادی در کشورهای نفت خیز نیازمند راهکار عملی بهره برداری از این منابع 
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اردادهای نفتی است.قراردادهای نفتی :بخشی نظام حقوقی حاکم بر این صنعت است که بخش مهم سازنده آن قر

 که به لحاظ ساختار و ماهیت مشارکت پذیری همگانی را در جهت تحقق دموکراسی تأمین نمایند.

از این منظر می توان به نظامهای مشارکتی از جمله مشارکت در تولید اشاره کرد. بکارگیری قراردادهای مشارکت 

راسی است که موجبات تحقق اصول وابسته به دموکراسی را نیز فراهم در تولید در عرصه ملی تحقق مستقیم دموک

عبارتند از :افزایش رشد اقتصاد ملی،گسترش  44می نماید که از جمله آنها می توان به سیاست های کلی اصل 

 مالکیت عمومی،افزایش رقابت پذیری و تغییر نقش دولت از مالکیت به سیاست گذاری،هدایت و نظارت.

یری اینگونه قراردادها با طرفهای خارجی و در سطح بین المللی بدین معنی که با بکارگیری این قراردادها اما بکارگ

در سطح بین المللی انگیزه رقابت در شرکتهای داخلی افزایش می یابد. توان فنی و مهندسی جهت افزایش و ارتقاء 

محقق می گردد. نیروی انسانی ماهر و متخصص  سطح دانش فنی در کشور از طریق انتقال این دانش در قراردادها

در راستای استقالل و قطع وابستگی و ارتقاء حاکمیت در سطح بین المللی با آموزش کارشناسان کشور صاحب 

نفت توسط طرف خارجی فراهم می آید و از این منظر موجبات تحقق دموکراسی همگانی و مفاهمه ای فراهم می 

 گردد.

عمومی بر منابع زیرزمینی نیز مالکیت دارند و دولت در مقام نماینده و اداره کنند امور،این  سرچشمه قدرت و اراده

 منابع را باهدف تأمین منافع عمومی در اختیار دارد.

حال آنکه در تفکر اندیشمندان اسالمی موضوع تعلق مالکیت برعامه بدون حمل آن بر حکومت با دولت مطرح 

اسی که ظهور نماید در اصل تعلق مالکیت منابع زیرزمینی به عامه مردم تغییری است و دولت در هر ساختار سی

 بوجود نمی آید.

 

 پیشینه تحقیق:

در مورد پیشینه تحقیق در این موضوع باید اذعان کرد که در مورد بررسی قوانین مرتبط با نفت و سیر تکاملی 

تعددی نوشته شده است اما در مورد موضوع آن و همچنین بیع متقابل تاکنون مقاالت و پایان نامه های م

اصلی این پایان نامه یعنی بررسی امکان استفاده از روش های مختلف قراردادی بین المللی در پروژه های 

چنآنچه این رساله بتواند روش های مختلف مزبور را باالدستی تاکنون هیچ تحقیقی انجام نگرفته است 

را تامین نماید، بنظر می رسد بتواند فرصتهای مناسبی را برای  14ه شناسایی کند و اهداف مندرج در ماد

وزارت نفت و شرکت ملی نفت در جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد کند و چالش های موجود این صنعت 

 را از بین برد.

 سواالت اصلی رساله
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)ب(برنامه  14للی در ماده از امکان استفاده از روش های مختلف قراردادهای بین المایران مراد قانونگذار  .1

 ، کدام روش ها میباشد؟درمقایسه با حقوق فرانسه  چهارم توسعه با توجه  به اصول هشتگانه مذکور در آن

 

 هوفرانس کدام روش های مختلف قراردادی بین المللی در پروژه های باالدستی نفت و گاز با قوانین ایران .2

 تطابق دارد؟

 

 سواالت فرعی رساله

چیست و آیا میتواند اهداف مندرج  ساخت،بهره برداری،واگذاری ی امتیازی در صنعت باالدستی و قراردادها .3

 را تحقق بخشد؟ایران وقوانین فرانسه )ب(برنامه چهارم توسعه  14در ماده 

 

قراردادهای خدماتی مانند محض و خطر پذیر و بیع متقابل در صنعت باالدستی چیست و آیا می تواند  .4

 را تحقق ببخشد؟ گذار ایرانی وفرانسویقانون اهداف 

 

قراردادهای مشارکتی مانند مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه گذاری در صنعت باالدستی چیست و  .5

 را تحقق ببخشد؟ قانونگذار ایرانی وفرانسویآیا می تواند اهداف 

 

 چگونه است؟ وفرانسه تعامل قراردادهای امتیازی،مشارکتی،خدماتی با قوانین اساسی و عادی ایران .6

 

 فرضیات رساله

 .روش قراردادی بیع متقابل کماکان روش مقبول صنعت نفت خواهد شد -

امکان پیش بینی روش های دیگر قراردادی بین المللی با حفظ اصول قانون اساسی و شرایط مندرج در ماده  -

 وجود داردو قانون اساسی فرانسه قانون برنامه پنجساله چهارم  14

 ساله اهداف ر

شفاف سازی از قراردادهای موجود بیع متقابل و فاینانس در پروژه های باالدستی صنعت نفت به ویژه پرده  -

 وفرانسه. برداری از نسل سوم قراردادهای بیع متقابل نفتی و گازی ایران

نافع عامه مبررسی و ارائه پیشنهاد استفاده از روش های مختلف بین المللی نفتی و گازی که بتواند مصالح و  -

 را تامین نماید. وفرانسه کشور به ویژه صنعت نفت و گاز ایران
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 کاربرد رساله

این رساله عالوه بر پردازش جنبه های نظری و بنیادین مساله به روش های قراردادی بالفعل و بالقوه موجود در  

 سته،نفت و شرکتهای فرعی و واب پرداخته و نتایج آن برای وزارت نفت، شرکت ملیوفرانسه صنعت نفت و گاز ایران 

 فرانسهو ،مراکز آکادمیک، دانشگاهی و علمی کشور،کمیسیون انرژی مجلس ایران موسسات پژوهشی و تحقیقاتی 

قابلیت استفاده و بهره برداری را خواهد داشت. همچنین عالوه بر ارتقای جنبه کاربردی موضوع، به شفاف سازی 

ستی صنعت نفت و گاز مطروحه در سطح دانشگاه ها و مراکز علمی، تحقیقی و موضوعات متعدد قراردادهای باالد

 پژوهشی کشور کمک خواهد کرد.

 روش انجام تحقیق

ش و ابزار و رووبطور کلی تطبیقی و مطالعه میدانی  تحلیلی-تلفیقی از توصیفیروش انجام تحقیق به صورت 

عه منابع مختلف نوشتاری اعم از کتاب، مقاله، و رساله گردآوری اطالعات از طریق بررسی های کتابخانه ای، مطال

های دانشجویی و همچنین مطالعه میدانی با طرح نظام گردآوری اطالعات به روش پرسشنامه ای و آماری خواهد 

 بود.

 ساختار رساله

 عریف.فصل اول به ت می پردازد.بخش اول در دو فصل به کلیات موضوع خواهد شد:بخش تشکیل 3این رساله از 

پروژه های باالدستی و فصل دوم به تعریف انواع روش های مختلف قراردادی بین المللی در صنعت باالدستی نفت 

و گاز . بخش دوم در سه فصل به بررسی تطبیقی تک تک روش های مختلف قراردادی بین المللی با اصول 

پرداخته و بخش سوم به بررسی تطبیقی نسه وقوانین عادی واساسی فرا)ب( برنامه چهارم توسعه  14هشتگانه ماده 

 .می پردازد وفرانسه  روش های مختلف قراردادی بین المللی با کلیه قوانین ایران

 ادبیات تحقیق

ارزیابی شاف،اکتمراحل عملیات نفتی به دو بخش باالدستی و پایین دستی تقسیم میشود.بخش باالدستی شامل 

ی، تولید است که به طور خالصه اکتشاف و توسعه و تولید گفته میشود مانند ،توسعه ،برنامه ریزی برای بهره بردار

حدهای بهره برداری، احفاری مخزن و نصب تاسیسات درون چاهی، تفکیک سه فاز خروجی در مراکز تفکیک و و

 نفت خیره سازیذنمک گیری از نفت خام و سولفورزدایی از گاز ترش، جداسازی مایعات گازی از گاز و در نهایت 

 و دیگر مایعات در مخازن و تحویل گاز به خط لوله.
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عملیات پایین دستی شامل مراحل بعد از تولید یعنی  انتقال،پاالیش، انتقال فراورده،بازاریابی و فروش است مانند 

 1ساخت خطوط انتقال ،ساخت اسکله های بارگیری،احداث مجتمع های پتروشیمی، ایستگاه های سوخت رسانی 

 و......

سال، و مدت عمر مخزن در مرحله بهره برداری 4سال،مدت عملیات توسعه2.به طور معمول مدت عملیات اکتشافی 

 2سال است.در ذیل چرخه حیات پروژه های باالدستی بررسی میشود.30

 گفتار اول : مرحله اکتشاف  

کت مشترک یا اپراتور پس از مشخص شدن شرکت مجری پروژه کار اجرایی شروع میشود.شرکت مجری اعم از شر

مشترک همانند هر پروژه ای مطالعات امکان سنجی را در حوزه تحت امتیاز خود برای تولید نفت آغاز مینماید. 

این مطالعات به صورت عملیات اکتشاف انجام میشود.در صورتی که در نتیجه عملیات لرزه نگاری و زمین شناسی 

، شرکت نفتی مطالعات مفهومی را برای عملیات توسعه اغاز 3وجود مخزن در میدان تحت اختیار اثبات شود

در تعدادی از کشورها مانند ونزوئال در صورت اثبات ذخیره تجاری در میدان،شرکت های نفتی موظف 4مینماید.

هستند که شرکت ملی دولت میزبان را وارد مشارکت نمایند.ممکن است در محدوده تحت امتیاز چندین مخزن 

 کشف شود.

ی انجام مطالعات مفهومی،شرکت صاحب امتیاز به حفر چاه های اکتشافی در میدان اقدام میکند.بر اساس برا

اطالعات بدست آمده  از این حفاری ها میزان ذخیره قطعی مخزن ،ترکیب ذخیره ،تعداد الیه ها و عمق آنها 

 بع مالی موجود،شرکت نفتی طرحیمشخص میشود.طبق این اطالعات و با توجه به پیش بینی تقاضای بازار  و منا

برای بهره برداری از میدان در مدت امتیاز که اصوال برابر با طول میدان است تهیه میکند.ممکن است طبق این 

 یا در چند مرحله انجام شود.  -اصطالحا فاز-طرح،کل عملیات توسعه در یک مرحله

ول عمر میدان، جریان نقدی الزم برای انجام عملیات بنابر طرح توسعه، محصوالت میدان و میزان تولید آنها در ط

توسعه و سپس بهره برداری ،نرخ بازگشت سرمایه،آثار زیست محیطی طرح و .... مشخص میشود.عموما قبل از 

شروع کار باید این طرح به تایید دولت میزبان برسد.حتی ممکن است  در صورت توافق قبلی درباره چگونگی 

                                                 

 57،صتوسعه میادین نفت و گاز ساختارها و رویکردهای پروژه، نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمیصادق کاشانی، 1 

 http://daneshnameh.roshd.ir/mavaraبه نقل از شبکه ملی اینترنتی مدارس ایران)رشد( به آدرس   2 

 267ابراهیمی،عبدالحسین شیروی،اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل ،صسید نصراهلل  3 

 65صادق کاشانی، همان، ص  4 
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ره تصمیمات جدیدی گرفته شود. در این مرحله عالوه بر توافق با دولت میزبان،شرکت تقسیم سود در مدت دو

 5نفتی با توجه به فرصت های دیگر ،برای توسعه میادین،درباره شروع عملیات تصمیم میگیرد.

 6گفتار دوم : مرحله ارزیابی 

 

قابل مالحظه ای برای تعیین ذخیره زمانی که یک چاه اکتشافی به هیدروکربن برخورد می کند، هنوز تالش 

حقیقی میدان الزم است. به عبارت دیگر فعالیتهایی که در مرحله اکتشاف صورت می گیرد، اطالعاتی در مورد 

شکل و اندازه ذخیره حقیقی میدان و یا قابلیت تولیدی انباشته هیدرکربن به ما نمی دهد. ریسکی که در اینجا 

ان ممکن است بیشتر یا کمتر از آن چیزی که انتظار داریم تولید کند. در نتیجه وجود دارد این است که یک مید

تسهیالت مورد نیاز میدان ممکن است کمتر یا بیشتر در نظر گرفته شود و نهایتا سود بخشی پروژه با مشکل روبرو 

جام گیرد. سعه تکنیکی انشود. بنابراین الزم است که بعد از مرحله اکتشاف یک برنامه ارزیابی جهت بهینه کردن تو

این برنامه ممکن است تولید نفت اولیه از میدان را برای چند سال به تعویق بیاندازد و از طرفی یک هزینه به 

سرمایه گذاری اولیه اضافه کند. ابزارهای اصلی که در ارزیابی استفاده می شود در واقع همان ابزارهایی هستند که 

  :ابزارهای دیگری که ممکن است در ارزیابی استفاده شوند شامل.می گیرند در اکتشاف مورد استفاده قرار

 بین دو چاه برای تعیین ارتباط فشار در عرض یک گسل  7لیک آزمایش تداخ  -1

 حفر یک چاه در پهلوی یک میدان جهت بررسی تاثیر شیب الیه های دیده شده در روی مقاطع لرزه ای   -2

 لوم شدن کناره های مخزن و تعیین گسترش مخزن به طور جانبی حفر یک چاه به صورت افقی برای مع -3

  یدیاژنزمغزه گیری از یک چاه برای مطالعه تاثیرات   -4

 گفتار سوم: توسعه

  وارد  فاز توسعه میشوند. پس از تدوین طرح توسعه ، شرکت ها به طور معمول  

 تامین تسهیالت سطحی و زیر  است. تولید تجاری انجام اقدامات الزم تا رسیدن به این مرحله شامل  توسعه فاز.  

 8به طور معمول این مرحله شامل :  سطحی به منظور تولید است. 

                                                 
 http://daneshnameh.roshd.ir/mavaraبه نقل از شبکه ملی اینترنتی مدارس ایران)رشد( به آدرس 5 

 همان سایت 6 
7 Interference test 
8 http://lib.store.yahoo.net/lib/pennwell/Wright1.pdf  page 22 

 
 

  

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%DB%8C%D8%A7%DA%98%D9%86%D8%B2
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%DB%8C%D8%A7%DA%98%D9%86%D8%B2
http://lib.store.yahoo.net/lib/pennwell/Wright1.pdf
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 اضافی برای تولید ذخایر تجاری  چاه های الزم حفاری  -1 

  تاسیسات  برداشت  گاز سکوها وساخت  -2  

عمل آوردن و ، ذخیره سازی ،  سطح زمین نفت و گاز به  انتقال  ساخت تجهیزات و امکانات الزم را برای -3

 استخراج

  سیستم های انهدام زبالهو  احداث خطوط لوله ، تجهیزات ذخیره سازی -4 

 9گفتار چهارم : برنامه ریزی برای بهره برداری

با بررسی امکانات موجود در نهایت می توان براساس نتایجی که از فازهای اکتشاف و ارزیابی بدست آمده است و 

یک برنامه بهره برداری از میدان را تدوین کرد و به طور متوالی اجرا کرد، این مرحله این اطمینان را می دهد که 

  :همه جنبه های پروژه شناخته شده اند. در این مرحله یک سری مواردی که باید مورد بحث قرار گیرد شامل

 ری اهداف بهره بردا -1

 داده های مهندسی نفت   -2

 اصول کار -3

 توصیف تسهیالت مهندسی -4

 تخمین هزینه و نیروی انسانی -5

 برنامه ریزی پروژه -6

 پیشنهاد بودجه -7

  10تولید گفتار پنجم : مرحله 

تولید از زمانی شروع می شود که هیدروکربن اقتصادی به درون چاه جریان می یابد. این فاز مرحله جبران  مرحله

یعنی عالوه بر اینکه سرمایه گذاری اولیه جبران می شود، برای پروژه های جدید نیز ممکن است سرمایه است. 

پیش بینی شده که بستگی  به طور کلی برنامه های بهره برداری وتولید براساس پروفیل های تولید .پول فراهم کند

  .11به مکانیسم ها و نیروهای رانش در مخزن دارند، انجام می گیرد

                                                 
 http://daneshnameh.roshd.ir/mavaraبه نقل از شبکه ملی اینترنتی مدارس ایران)رشد( به آدرس 9 

 20است. صادق کاشانی،همان،صعمده مطالب این گفتار از منبع ذیل اقتباس شده  10 

 



 

13 
 

وجی از مخزن حاوی آب و گاز و نفت محلول در یکدیگرند.به اصطالح خروجی مخزن به شکل سه فازی سیال خر

است.بر حسب وزن مخصوص، نفت خروجی از چاه به دو دسته نفت سبک و سنگین تقسیم شده  و بر حسب 

بل از ق ترکیبات گوگردی به دو نوع نفت شیرین و نفت ترش دسته بندی میشود.الزم است نفت خام تولیدی

تحوبل به پاالیشگاه یا پایانه های صادراتی،گاززدایی،شیرین سازی و آب گیری شود.جداسازی فازهای سه گانه از 

یکدیگر در واحدهای بهره برداری در چهار مرحله انجام میگیرد.در صورتی که چاه،فشار کافی برای انتقال نفت خام 

اشد یک مرحله از تفکیک در نزدیکی چاه در  تفکیک های به صورت سه فازی به واحد بهره برداری نداشته ب

ارسال میشوند.نفت  13انجام میشود و سپس نفت وگاز با خطوط لوله جداگانه به واحدهای بهره برداری 12سرچاهی

 14خروجی از واحدهای جداسازی را در صورت لزوم برای نمک گیری و آب زدایی به کارخانجات نمکزدایی

کیک شده و نمک گیری شده پس از ذخیره سازی در مخازن از طریق لوله و یا نفت کش میفرستند. نفت خام تف

به پاالیشگاه نفت ارسال میگردد.گاز تولیدی نیز ممکن است بدون فراوری دوباره به مخزن تزریق شود یا اینکه 

شود( مایعات گازی به ارسال شود.)یا سوزانده  15برای شیرین سازی و جداسازی مایعات به کارخانه گاز و گاز مایع

واحدهای پتروشیمی و گاز شیرین به خط لوله مصرف تزریق میشود.مراحل کار در چاه های گازی همانند کاری 

است که درباره گازهای تفکیک شده از نفت شرح داده شد.مرحله باالدستی با ذخیره نفت خام و مایعات گازی در 

 پایان میابد.مخازن و برای گاز در ابتدای خط لوله انتقال 

بنابر آنچه گفته شد محدوده پروژه های باالدستی، اکتشاف،حفاری مخزن و نصب تاسیسات درون چاهی، تفکیک 

سه فاز خروجی در مراکز تفکیک و واحدهای بهره برداری، نمک گیری از نفت خام و سولفورزدایی از گاز ترش، 

ت و دیگر مایعات در مخازن و تحویل گاز به خط لوله جداسازی مایعات گازی از گاز و در نهایت دخیره سازی نف

 است.

 انواع روش های قراردادی بین المللی در پروژه های باالدستی نفت و گاز

 مبحث اول: قراردادهای امتیازی

 

                                                 
12 Well Separators 
13 Production Unit 
14 Desalting Unit 
15 Associated Gas Processing Plants 
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این قرارداد،ساختار اصلی حقوقی برای اکتشاف،توسعه ، بهره برداری و بازاریابی نفت را تشکیل می دهد و گفته 

ت که هم اکنون نیز در شکل جدید و پیشرفته، متداول ترین قراردادها در این زمینه در سطح جهان به شده اس

امتیاز بهره برداری شامل مجوز انحصاری کشف و بهره برداری از منابع هیدرو کربن می باشد.در  16شمار می آید.

پس از حفاری یک چاه نفت و کشف  این حالت مالکیت ذخایر نفتی و تملک آن در اختیار دولت خواهد بود ولی

ذخایر نفتی این مالکیت به صاحب امتیاز واگذار می گردد.در این روش دولت میزبان سهم خود را از طریق مالیات 

و یا هزینه های اضافی و حق االمتیاز دریافت خواهد کرد.در این قراردادها،دولت که مالک مخزن و میادین نفتی 

را به کشور یا شرکت خارجی منتقل می نماید.واقعیت این امر آن است که   مالکیت میباشد طی یک قرارداد این

قراردادهای منعقده امتیازی در پیش از انقالب به دلیل اهداف استعماری و سلطه بیگانگان بر صنایع نفت و گاز 

ای به جیب شرکت هایران،از طرف داخلی بسیار ناشیانه و بد تنظیم شده بود که باعث گردید درآمدهای هنگفت 

خارجی سرازیر گردد.در این قراردادها دامنه منطقه امتیازی گسترده و زمان آن بسیار طوالنی بود و درآمد دولت 

کشور جهان از جمله  120درصد بود که سهم بسیار ناچیزی است.اما در حال حاضر در  16محدود به 

مشترک شرکت های خارجی و کشورهای نفت خیز در فعالیت  17انگلستان،دانمارک، هلند،جزایر فارور و آمریکا

 18چارچوب قراردادهای امتیازی صورت میگیرد.این نوع قراردادها به اشکال دیگری مانند اعطای اجازه بهره برداری

نیز به کار می روند و به دلیل تسهیم متفاوت منافع نسبت به گذشته  20و اجاره 19،اعطای پروانه بهره برداری

الحظه ای در آنها داده شده است.در قراردادهای امتیازی کنونی منطقه امتیازی محدود گردیده تغییرات قابل م

 است.

قراردادهای جدید از نظر منافع بین امتیاز دهنده و امتیاز گیرنده از انعطاف پذیری بیشتری برخوردارند.به طوری 

کشور 21ر میزبان پیش بینی شده است.که در صورت افزایش قیمت نفت،ساز و کارهایی برای افزایش منافع کشو

میزبان در قراردادهای جدید میتواند از طریق شرکت ملی نفت در قراردادهای امتیازی شرکت نماید.از این روش 

درصد نیز تجاوز کرده 25در خاور میانه به طور وسیعی استفاده می شود و در مواردی،مشارکت کشور میزبان از 

                                                 

 1384اطالع رسانی نفت و انرژی)شانا(، ،«اصالح یا جایگزینی قراردادهای بیع متقابل» مصاحبهسید نصراهلل ابراهیمی،  16 

 

 232، صی قراردادهای بخش باالدستی صنایع نفت و گازساختار اقتصادعلی طاهری فرد، 17 
18 Permit 
19 License 
20 lease 

 276صمطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن،محمد رضا صابر، 21 
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را در اختیار  22«آرامکو»صد در صد عملیات دریافت و پرداخت شرکت  1981سال  است و برای نمونه،عربستان در

 23گرفت.در ذیل ویژگی های مهم قراردادهای امتیازی سنتی و مدرن بیان شده است. 

 قسمت اول :  قراردادهای امتیازی سنتی

توسعه می گردد،دارای  شرکت سرمایه گذار خارجی که به عنوان پیمانکار عملیات نفت وارد قرارداد اکتشاف و 

اصوال 24حق انحصاری اکتشاف، استخراج و بهره برداری از منابع زیر زمینی به هزینه و با ریسک خود میباشد.

شرکت خارجی تعهدی نسبت به عرضه منابع استخراجی نفت و گاز به بازار داخل نداشته و می تواند به صورت 

ادر کنند.معهذا در قراردادهای امتیازی درج این شرط قراردادی مستقل و آزادانه منابع استخراجی را تصفیه و ص

متصور است که شرکت خارجی مکلف گردد بخشی از نفت و گاز استخراجی را در اختیار کشور میزبان جهت 

مالکیت تمام تجهیزات سر چاه که جهت عملیات اکتشافی و استخراجی قرار گرفته در  25مصرف داخلی قرار دهد.

خارجی باقی میماند و فقط در صورت توافق و با رعایت شرایط قراردادی،مالکیت آنها میتواند به مالکیت شرکت 

دولت میزبان منتقل شود.تعهدات شرکت خارجی نیز در اینگونه از قراردادها بسیار محدود است.تعهد این شرکت 

نوعا به صورت پول نقد یا کاال به پرداخت مبلغ معین به عنوان  حق مالکانه تا زمان اختتام قرارداد میباشد که 

دولت میزبان تسلیم میگردد که خود یکی از اساسی ترین تعهدات قراردادی شرکت سرمایه گذار می باشد.همچنین 

 شرکت خارجی می تواند متعهد به بکارگیری  بخشی از نیرو های کار محلی گردد.

 قسمت دوم : قراردادهای امتیازی نوین

 

، سبب شد که به واسطه اعتراض  60-50دادهای امتیازی و وقوع جنبش های ملی دهه ماهیت استعماری قرار

کشورهای در حال توسعه، در این گونه از قراردادها باز بینی شده و شرایط قراردادی به نحوی دیگر و در جهت 

آغاز  50هه تامین منافع دولت میزبان ترسیم شود. این گرایش سیاسی که با جنبش های ملی و آزادیخواهی د

گردیده،آثار حقوقی خود را از سه جهت در قراردادهای سنتی امتیازی اعمال می نماید و به واقع اثر این جنبش 

 ها در تعدیل قراردادهای امتیازی به صور زیر تحقق میابد.

                                                 
22 The Arabian American Oil Company. 

 همان 23

 29صفحه  مسائل نفت ایران،سعید میرترابی، 24 

 27،صتحول قراردادهای نفتی از قراردادهای معاوضی به سوی قراردادهای مشارکتید ایرانپور، فرها 25 
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زبان ولت میافزایش حقوق دولت میزبان در قراردادهای امتیازی،گاه به صورت مستقیم و موثر،ناظر به حقوق مالی د

است.برای مثال می توان به افزایش حق مالکانه اشاره نمود که دولت میزبان از سهمی بیشتر از نفت استخراجی 

هم 26بهره می برد. در واقع شرکت خارجی قبل از صادرات نفت بایستی نفت مصرفی کشور میزبان را مهیا نماید.

الیات و پرداخت بخشی از سود ناشی از فعالیت به دولت چنین با تحقق عناوین جدید مانند اجاره محل،پرداخت م

 میزبان به عنوان حق مشارکت،سعی در تامین منافع مالی دولت میزبان می شود.

هم چنین ،در کنار این مفهوم کامال مالی و اقتصادی،شرکت سرمایه گذار خارجی تکالیف بیشتر در زمینه عملیات 

بخشی از منطقه  27رای مثال،شرکت نفتی خارجی مکلف  به رها کردناکتشافی و استخراجی به عهده می گیرد.ب

در واقع تقلیل دوران اکتشاف ،  28اکتشافی که موفق به کشف نفت در زمان معین در آن نگردیده است،می باشد.

توسعه و استخراج و غیره نیز سبب شده است که منافع مالی دولت میزبان در کنار منافع مالی شرکت های سرمایه 

 ذار خارجی تامین گردد.گ

تعدیل دیگر مداخله بیش از پیش دولت میزبان در اداره عملیات اکتشافی،توسعه و استخراج است.در بدو امر ،دولت 

میزبان از طریق مداخله بسیار محدود نمایندگان خود در قراردادهای اکتشافی و استخراجی،مداخله مدیریتی خود 

ود.معهذا در طول زمان این نوع مداخله دولت در مدیریت عملیات اکتشاف و را در این گونه قراردادها آغاز نم

در قراردادهای نفتی،مداخله دولت در عملیات  29استخراج افزایش یافت.امروزه با تشکیل کمیته های مدیریتی

ر ااکتشافی و استخراجی به طور موثر تحقق می یابد.همچنین نظارت کشور میزبان بر روی اجرای قوانینی که 

 30محیط زیست حمایت میکنند بیشتر شده است.

صرف نظر از جنبه های مالی و اداری فوق الذکر،مداخله دولت در عملیات استخراج و مشارکت دولت در سهم 

محصوالت استخراجی نیز راه سومی برای حفظ منافع ملی دولت میزبان می باشد.این نحو مداخله دولت،سبب می 

در تولید و کنترل منابع زیر زمینی داشته و به همین اعتبار امروزه در بعضی از  گردد که دولت نقشی موثرتر

قراردادهای امتیازی با تشکیل شرکت مشترک به عنوان شرکت عملیاتی ،دولت حداکثر مداخله و مشارکت را در 

                                                 
26 Zhiguo Gao, ,Environmental regulation of oil and gas,page 347 

خصوص انجام جدید توضیح انکه با رها سازی هر بخشی از محل عملیات،دولت میزبان می تواند نسبت به انعقاد قرارداد با سایر اشخاص در 27 

 عملیات اکتشاف و توسعه اقدام نماید.
28 Ibid,page 347 
29 Committee Management 
30  Toyin Falola, Ann Genova,The politics of the global oil industry: an introduction page45 
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اکت و همکاری عملیات تولیدی اعمال می کند. در واقع در قراردادهای امتیازی مدرن کنترل پروژه بر اساس شر

 .31است و نه استیال و تسلط

نباید فراموش کرد که عنصر اساسی در تمام قراردادهای  32به نقل از یکی از اقتصاد دانان برجسته انگلیسی

نفتی،همانا وصول به نتیجه مشترک یعنی تامین منافع مالی طرفین قرارداد است.هدف از تمامی شروط 

ین قراردادهای نفتی، رسیدن به یک هدف واحد است که این هدف چیزی قراردادی،قطع نظر از شکل و روش تدو

جز تقسیم منافع، مشارکت در اداره و مدیریت و تقسیم منصفانه سود ناشی از فعالیت بین دو طرف،شرکت خارجی 

 و دولت میزبان است.

استخراجی بسیاری از به هر حال،قراردادهای امتیازی سنتی، از لحاظ تاریخی،شروعی برای عملیات اکتشافی و 

منابع نفت و گاز در جهان بوده است.امروزه شاهد این مهم هستیم که در نوع جدید از قراردادهای امتیازی،منافع 

دولت میزبان از طریق تقسیم منافع،مشارکت در اداره و مدیریت و تقسیم منصفانه سود ناشی از فعالیت تامین می 

 گردد.

 33واگذاری ره برداری،مبحث دوم: قراردادهای ساخت،به

های زیربنایی در سطح های پذیرفته شده جهت مشارکت بخش خصوصی در توسعه پروژهاین روش یکی از روش

گذاری و ساخت سریع باشد. دولتهای مختلف از این روش به عنوان یک روش مناسب برای سرمایهجهان می

کنند. در یک قرارداد متعارف بی . او . تی پروژه فاده میباشد استهای زیربنایی که بشدت مورد نیاز جامعه میپروژه

ای با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته می شود و پس از ساخت برای مدتی مورد بهره برداری آن 

شرکت قرار می گیرد . و پس از انقضا مدت بهره برداری  پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می گردد. انجام این 

های بزرگ با تهیه اسناد مناقصه و پس از مرحله مطالعات اولیه توسط های اجرای طرحسایر روش روش مانند

                                                 
31 Ibid, Page7 

 
32  Al shiati 
33  Build Operate Transfer(B.O.T) 

Build رسد.گذار بخش خصوصی به انجام میها یا خدمات عمومی که با تامین بودجه توسط سرمایهپروژه: احداث 

Operateشود. این شرکت نیز از بخش خصوصی است.اندازی پروژه انجام میاندازی که به وسیله شرکت مدیریت و راه: راه 

Transferیق واگذاری پروژه یا خدمات آن در مرحله پایانی به طرف اداری گذار از طر: انتقال مالکیت که تعهدی است متکی به سرمایه

 متعاهد بدون هیچ دریافتی و در شرایطی مطلوب.
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گذاران بخش خصوصی با بررسی اسناد مناقصه و حصول اطمینان از مثبت گردد. سپس سرمایهکارفرما آغاز می

اکرات ن برنامه مناقصه و انجام مذکنند.در مرحله بعدی و با تعییبودن نتایج با ارائه پیشنهاد در مناقصه شرکت می

د. این شوگذاران برگزیده تاسیس میاولیه یک شرکت با مسئولیت محدود بعنوان شرکت پروژه توسط سرمایه

 30تا  20گردد.سرمایه متولیان جهت تاسیس شرکت معموالً محسوب می BOTشرکت صاحب امتیاز پروژه 

ی های مالباشد. مابقی سرمایه مورد نیاز از طریق انعقاد موافقتنامهگذاری الزم برای اجراء پروژه میدرصد سرمایه

گذاران گردد.در این روش کارفرما بازپرداخت هیچ وامی را از طرف سرمایهبا بانکها و موسسات مالی معتبر تامین می

ربوط به های میسکیابد. به عالوه ریا متولیان پروژه تضمین نکرده و در نتیجه فشار ناشی از استقراض کاهش می

گردد. همچنین منافع بسیاری برای های جدید نیز به طرف مقابل )بخش خصوصی( منتقل میساخت و تکنولوژی

 بینی است.برداری( قابل پیشدولت یا کارفرما در زمان ساخت و پس از آن )بهره

ما مشخصه های اساسی یک هر چند تفاوتهای قابل توجهی بین تک تک قراردادهای بی . او . تی وجود دارد ا

 :  34قرارداد به شرح زیر می باشد

 اعطا می شود .  35امتیاز ساخت یک پروژه اقتصادی توسط دولت به کنسرسیوم -1

امتیاز بهره برداری از پروژه اقتصادی ساخته شده توسط دولت برای مدت معینی به کنسرسیوم واگذار می شود  -2

 . 

 روژه است . کنسرسیوم مسئول تامین مالی پ -3

 کنسرسیوم مسوول طراحی تامین کاالها ماشین آالت و مواد الزم جهت ساخت و راه اندازی پروژه می باشد .  -4

 مسئولیت بهره برداری از پروژه در مدت مقرر به عهده کنسرسیوم می باشد . -5

ایه  بهره های متعلقه و سود کنسرسیوم از طریق فروش کاالها و خدمات حاصله از بهره برداری پروژه اصل سرم -6

 خود را بازیافت می کند . 

 پس از سپری شدن مدت مقرر برای بهره برداری پروژه مجانا به دولت منتقل می شود .  -7

کنسرسیوم موظف است در طول بهره برداری و تا زمان تحویل پروژه را قابل استفاده نگهداشته و در صورت  -8

الزم را به هزینه خود انجام دهد به نحوی که پروژه در زمان تحویل از جهت فنی مقتضی تعمیرات و یا اصالحات 

 سالم و قابل بهره برداری باشد . 

                                                 

  13، ص  قراردادهای ساخت بهره برداری و واگذاری ) بی. او. تی (عبدالحسین شیروی ،34 

ت تأمین مالی، ساخت، اجرا و بهره برداری از پروژه را  معموالً تعدادی شرکت خصوصی هستند که در قالب یک کنسرسیوم مشترکاً مسئولی           35 

، به دتقبل می کنند. بنابراین کنسرسیوم از تعدادی سهام دار تشکیل می شود که آورده آنها بخشی از سرمایه مورد نیاز پروژه را تأمین می نمای        

 . 12نقل از: عبدالحسین شیروی، همان، ص
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 یگفتار دوم : قراردادهای مشارکت

 مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید

 

تفکیک می  36گذاری رواج پیدا کردند و از نوع جدیدتر مشارکت در سرمایه 1960این نوع قراردادها در طول دهه 

 قراردادی بین پیمانکار و» شوند. دکتر دانیال جانسون قرارداد مشارکت در تولید را اینگونه تعریف کرده است.

شرکت میزبان که پیمانکار همه هزینه های اکتشاف و توسعه و تولید و ریسک های مرتبط را در عوض سهم 

اس این قراردادها،نفت و گاز تولید شده بین دولت و . بر اس37«مشخصی از تولید همان میدان متحمل میشود

.معذلک در عمل 38شرکت سرمایه گذار تقسیم می گردد و هر یک، آن را در بازاری که دارند به فروش میرسانند

بدین جهت که برخی کشورها بازار کافی برای فروش نفت خود و یا توان بازاریابی ندارند شریک خارجی در بازاریابی 

.حقوق مالکانه متعلق به دولت است اما به واسطه مشارکت،دولت 39میزبان نیز مجاز شناخته شده است سهم کشور

میزبان،به طور معمول از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه گذار مرتبط است. 

رداخت بهره مالکانه نیز بر دوش در این قراردادها،شرکت خارجی متعهد به پرداخت مالیات است و در برخی موارد پ

 آن قرار گرفته است.

در قراردادهای مشارکت، هزینه اکتشاف ،توسعه و تولید بر عهده شرکت سرمایه گذار است و در صورت کشف نفت 

به میزان تجاری،هزینه های فوق از تولید مستهلک میشود.سرعت استهالک هزینه ها بستگی به فرمولی دارد که 

توافق مینمایند. شرکت ملی نفت میزبان حاکمیت مخزن نفت و گاز،تولید و عملیات را بر عهده دو طرف با هم 

دارد .در واقع تا زمانی که نفت در مخزن و در جای طبیعی خود میباشد مالکیت آن با کشور میزبان است اما 

م نفت تولید شده در مرحله شرکت خارجی این حق را دارد که مواد معدنی)نفت و گاز(را از مخزن خارج نماید.تما

تولید متعلق به کشور میزبان است و اگر طبق تعریفی که در قرارداد از تجاری بودن میدان شده است ، میدان 

تجاری باشد مالکیت نفت استخراج شده به نسبت سهم شرکت سرمایه گذار خارجی آنهم در زمان مشخص شده 

                                                 
36 Joint Venture Contracts 
37 Kiluange Tiny,The JDZ model PSC: A legal analysis,page3 

 272،صهمانمحمد رضا صابر، 38 

 101ص کاربرد ابزارهای مالی در قراردادهای نفت و گاز؛الگویی برای ایران، مهران امیر معینی،39 
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تا  20سرمایه گذار خارجی در می آید. زمان قرارداد معموال بین  در قرارداد )مثال نقطه صدور( به مالکیت شرکت

 40سال است. 30

ویژگیهای کلی آنها تقریبا مانند هم  است.تفاوت  41قراردادهای مشارکت در تولید به دو دسته کلی تقسیم میشوند.

 آنها در نحوه تقسیم نفت میباشد.

له به بررسی تطبیق قرارداد مشارکت در تولید نوع اندونزی قراردادهای مشارکت نوع پرو:به دلیل اینکه در این رسا

پرداخته میشود به طور مختصر در مورد این قراردادهای مشارکت نوع پرو توضیح داده و فرانسه با قوانین ایران 

 میشود. البته ویژگیهای کلی  این دو نوع قرارداد مانند هم است و تفاوت اصلی تنها در نحوه تقسیم نفت تولیدی

و زمان آن است.در اینگونه قراردادها،تولید ناویژه پیش از کم کردن هزینه ها میان دولت و شرکت پیمانکار تقسیم 

می شود. در حالی که در قراردادهای مشارکت نوع اندونزی پس از کم کردن هزینه ها نفت تولیدی بین کشور 

 میزبان و شرکت سرمایه گذار خارجی تقسیم میگردد.

مشارکت نوع اندونزی و مصر: در این قراردادها،پس از کم کردن هزینه های پیمانکار از درآمد ناویژه  قراردادهای

پروژه،مانده درآمد میان دولت و پیمانکار تقسیم می شود.)در واقع مشارکت در سود میباشد اما کماکان عنوان این 

درصد از نفت خام تولید شده  40ابتدا نهایتا تا مثال در اندونزی  42نوع قراردادها همچنان مشارکت در تولید است.(

به پیمانکار جهت استهالک هزینه هایش )بدون اینکه از قواعد استهالک یا کاهش ارزش استفاده شود(داده میشود 

درصد  سهم شرکت سرمایه گذار خارجی  40تا35درصد برای کشور میزبان و  65تا  60سپس از باقیمانده حدود 

 43میشود.

ادهای مشارکت در تولید در شرایط خطرپذیری و جز آن میتوان استفاده نمود.در شرایط خطر پذیری،هرگاه از قرارد

شرکت سرمایه گذار توانمند اکتشاف منابع نفتی و گازی نباشد،بایستی هزینه های آن را بپردازد.در برخی از 

اردادهای مشارکتی است که در قراردادهای مشارکت در تولید تنگناهای خطرپذیری در میان نیست و آن قر

 .برگیرنده میدان های گازی و نفتی کشف شده می باشد.مانند مخازن نفت و گاز ایران

                                                 
, page37The Indonesian production sharing contractTengku Nathan,  Machmud 40 

 234،صهمانعلی طاهری فرد، 41 

در واقع قراردادهای مشارکت در سود همان قراردادهای مشارکت در تولیدند که به جای اینکه تولید ناخالص بین دو طرف تقسیم شود ،اول  42 

 ها را از تولید ناخالص کم میکنند و بعد ما بقی )نفت منفعتی( بین دو طرف تقسیم میشود. هزینه
 101مهران امیر معینی،همان،ص43

 
 

http://books.google.com/books?q=+inauthor:%22Tengku+Nathan+Machmud%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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در قراردادهای مشارکت در تولید،پیمانکاران در پایان سهمی از تولید را دریافت می کنند و از این رو آنها بر نفت 

یت متفاوت ازقراردادهای امتیازی است.در قراردادهای امتیازی خام مالکیت پیدا خواند کرد.اما زمان واگذاری مالک

انتقال مالکیت پس از کشف نفت انجام می شود اما در قراردادهای مشارکت در تولید در نقطه صدور .همچنین در 

 و این قراردادها شرکت پیمانکار بر همه برنامه های کاری از اکتشاف و بهره برداری تا فرآورش،بازاریابی،تولید

همچنین انباره های نفت و گاز حاکمیت دارد.هرگاه اکتشاف میدان نفتی در خور بهره برداری نباشد مدت پیمانهای 

 ( سال میباشد.40-25سال و در غیر این صورت برابر با عمر میدان )6تا5مشارکت در تولید 

ریق اقتصادی ترین نرخ تولید از ط در قراردادهای مشارکت در تولید،پیمانکاران انگیزه بیشتری برای بدست آوردن

استفاده از تکنولوژی پیشرفته،دانش فنی، مهارتها ،تجهیزات و ...دارند. همچنین ریسک هزینه های تولید و سود 

حاصل از فروش ،هر دو تابعی از سطح تولیدات و قیمت نفت می باشد.به عبارت دیگر تولید باالتر مساوی است با 

است ناگهان قیمت نفت زیاد شود وسود زیادی نصیب شرکت خارجی گردد برخی  سود بیشتر .اما چون ممکن

مثال آنگوال در قیمت های نفت 44کشورها محدودیت هایی را برای خنثی نمودن این اتفاق در قرارداد شرط میکنند.

درصد 70شود دالر  25دالر صد درصد نفت منفعتی را در یافت میکند و یا در مالزی اگر نفت بیشتر از  32باالی 

 5/7درصد در پروژه مشارکت داشته باشد 30افزایش قیمت نصیب مالزی میگردد.همچنین در فیلیپین اگر دولت 

 درصد از تولید ناخالص پروژه را قبل از تقسیم میگیرد. 

ما ادر قراردادهای مشارکت در تولید مدیریت عملیات ،کشور به کشور فرق دارد اما معموال با کشور میزبان است. 

انجام عملیات با شرکت سرمایه گذار خارجی می باشد. در مورد بازاریابی هم هر طرف مسئولیت بازاریابی سهم 

اما در عمل چون بعضی کشورها بازار کافی برای فروش نفت خود ندارند شرکت خارجی برایشان  45خود را دارد

 میفروشد.

 مالیات -بهره مالکانه -تسهیم نفت منفعتی –ت هزینه ای .نف46نوع میباشد 4مولفه های اقتصادی این نوع قرارداد 

بر درآمدکه  دو مورد اخیر هر دو درصدی از درامد ناخالص پروژه است. همچنین شرکت سرمایه گذار خارجی 

برنامه کاری ساالنه و بودجه را به شرکت ملی نفت میزبان جهت تایید ارائه میدهد.تغییرات جزئی در برنامه به 

 هداف کلی برنامه را تغییر ندهد مانعی ندارد.شرطی که ا

                                                 

 102،صهمانمهران امیر معینی،44 

 همان 45 

لی ن الملبررسی آثار ساختار اقتصادی قراردادهای مشارکت در تولید بر تولید نفت، از دیدگاه شرکت های بیطاهری فرد، ،علی 46 

 163، صنفتی با استفاده از روش بهینه سازی پویا



 

22 
 

( وجود دارد برخی 48و  بازیافت ثانویه 47با توجه به اینکه در پروژه های نفتی معموال دو مرحله تولید)بازیافت اولیه

کشورها برای انکه انگیزه سرمایه گذاری را در مرحله بازیافت ثانویه برای شرکت سرمایه گذار خارجی افزایش دهند 

م شرکت خارجی را در این مرحله افزایش میدهند تا در سالهای پایانی عمر میدان که اسخراج هزینه بر است سه

 49شرکت سرمایه گذار خارجی رغبت به انجام آن داشته باشد.

زمان انتقال مالکیت اموال و تجهیزات و تاسیساتی که شرکت سرمایه گذار خارجی  نصب میکند بستگی به زمان 

در قرارداد دارد. دو طرف میتوانند هنگام  انعقاد قرارداد، زمان انتقال مالکیت را در زمان نصب تجهیزات  توافق شده 

و یا آن را به تدریج همزمان با بازپرداخت هزینه های شرکت سرمایه گذار خارجی توافق کنند. فقط تجهیزاتی که 

میاید مگر اینکه دولت میزبان با مالک اصلی توافق اجاره و لیز شده باشند هیچ گاه به مالکیت دولت میزبان در ن

 خرید نماید.

شرکت سرمایه گذار خارجی  بایستی کارش را ماهرانه و با روش های صحیح علمی انجام دهد.هنگام خرید تجهیزات 

اموزش هر سال استخدام  افراد محلی داشته باشد و به آنها 50و وسائل ارجحیت را به بازار داخلی کشور میزبان دهد.

 دهد.

                                                 
س از عملیات حفر چاه و اصابت آن به مخزن نفت، به دلیل فشار زیاد موجود در مخزن، جریان نفت به سوی دهانه خروجی چاه سرازیر می پ 47 

فت موسوم است. در برداشت اولیه نفت ، از انرژی خود ن بازیافت اولیهاین مرحله از استخراج که عامل آن فشار داخل خود مخزن است به  .شود

 مخزن برای تولید نفت استفاده می شود.البته این بدان معنا نیست که اگر نفت خود به خود به سطح زمین نیاید، برداشت اولیه وجود نخواهد

ی .در این مرحله انرژی خاصاستدر مرحله اول برداشت هنوز استخراج نفت ،در واقع شودداشت،بلکه وقتی از پمپ برای باال آوردن نفت استفاده می

وارد مخزن نمی شود.با افزایش تولید و کاهش فشار، سرعت تولید نیز کاهش می یابد تا اینکه فشار به حدی میرسد که دیگر نفت خارج نمی 

زن عوامل دیگری منند خواص سنگ مخزن درصد کل نفت مخزن استخراج شود. عالوه بر فشار مخ 50تا  30شود. در این مرحله ممکن است ار 

 .و میزان تخلخل آنها و همچنین دمای مخازن نیز در میزان تولید مؤثرند

 

ز ر این صورت استفاده ا،دوجود نداشتنفت حتی با پمپاژ از مخزن به چاه و از چاه به سطح زمین دیگر امکان انتقال وقتی مخزن تخلیه شد و 48 

در این روش از چاه .استفاده میشودشروع میشود که برای استفاده از این روش، امروزه در دنیا روش تزریق آب  بازیافت ثانویهاز نوع  EOR روش

سیال در سیستم مداخله  تزریقی،آب به مخزن تزریق میشود و از چاه بهره برداری،نفت مورد بهره برداری قرار می گیرد.در این روش، با تزریق

و سیال تزریقی،نفت را به طرف چاه تولیدی هدایت میکند. البته به جای آب،میتوان گاز نیز تزریق کرد که به آن فرایند تزریق گاز می  میشود

تفاوت خزن انجام میگیرد مگویند. باید توجه داشت که استفاده از این دو روش تزریقی با تزریق آب یا گازی که به منظور حفظ و نگهداری فشار م

است. چرا که در تزریق آب و گاز برای حفظ فشار مخزن، سیال تزریقی باعث حرکت نفت نمی شود،بلکه از افت سریع فشار مخزن در اثر بهره 

مواجه می شویم.  در حالت ثانویه برداشت زمانی فرا میرسد که ضمن تزریق آب به مخزن،در چاه تولیدی با تولید آب.برداری جلوگیری می کند

یری گدر این حالت، چون نسبت آب به نفت زیاد میشود و تولید در این صورت بازده اقتصادی ندارد،باید از روش دیگر برای افزایش برداشت بهره 

 میشود.استفاده  2CO و از فرایند های دیگری نظیر تزریق گاز شود.اگر تزریق آب را متوقف شود.

 

 171، صطاهری فرد، ،همانعلی  49 

,page10IbidKiluange Tiny, 50 

http://www.irche.com/mineral.asp
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اغلب قراردادهای مشارکت در تولید محدودیت  برای استهالک هزینه های سرمایه ای دارند اما قراردادهایی که 

 محدودیتی نداشته اند  هم منعقد گردیده است.

 51هنگام مستهلک سازی هزینه ها از قواعد استهالک یا کاهش ارزش استفاده نمیشود.

 52ت ها از انعقاد چنین قراردادهایی موارد زیر می باشد.در مجموع میتوان گفت که هدف دول

 حاکمیت بر منابع -1

 جذب سرمایه ریسک پذیر -2

 اکتشاف و توسعه سریع -3

 افزایش درآمد ملی -4

 توسعه تکنولوژی و مهارت داخلی -5

 ارتقاء رشد اقتصاد ملی -6

 هدف شرکت ها از انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید موارد زیر می باشد.

 ازگشت سرمایه مطلوب و منطقیتحصیل نرخ ب -1

 تحصیل نفت خام -2

همچنین از عمده محاسن قراردادهای مشارکت در تولید و یا سود میتوان از محبوبیت و شناخت گسترده این 

گزینه قراردادی  از سوی سرمایه گذاران و وام دهندگان بین المللی و لذا ترغیب به مشارکت گسترده این بخش 

لی پروژه ای طرح های نفت و گاز در کشورهای در حال توسعه نام برد. افزون بر اینکه ها در چهارچوب تامین ما

از بازارهای پولی و سرمایه ای جهانی در « استقراض سرمایه گذاری»آموزه های جهانی نشانگر آن است که هزینه 

ز هزینه تامین مالی از طریق چهارچوب تامین مالی پروژه ای و در محدوده این گزینه قراردادها به مراتب پایینتر ا

 53صرفا سهم مالکین)دولت ها( در این طرح هاست.

                                                 
51  Bernard Taverne ,Petroleum, Industry and Governments: A Study of the Involvement of Industry 

and Governments in the Production and Use of Petroleum , Page 25 &26 
 
52 Kiluange Tiny,Ibid,page7 

 118، صسیر یکصد ساله صنعت نفت ایران تحوالت حقوقی و اقتصادی، دریاباری وشتانی،بکی حسکویی53 
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از جمله محدودیت های قراردادهای مشارکت در تولید و یا سود به ویژه در رابطه با قوانین و مقررات جاری کشور 

والت تولیدات و محص ایران ،عدم امکان واگذاری سهم الشرکه تولید توافق شده به پیمانکاران خارجی در نقطه صدور

 54هیدروکربوری پروژه های نفتی است.

 55مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری

ای از روشهای معامالتی اطالق می شود که به نیز معروف است به مجموعه JV 56این قراردادها که به قراردادهای

تأسیس شرکت تجاری نسبت به ایجاد، توسعه، پذیر و سرمایه گذار در قالب مشارکت مدنی و یا موجب آن سرمایه

کند و مسؤولیت تأمین منابع مالی کل طرح بازسازی، نوسازی، اصالح و یا روزآمد کردن طرح اقتصادی اقدام می

گذار از محل سود گذار خواهد بود. باز پرداخت به اعضای مشارکت در سرمایهبه عهده اعضای مشارکت در سرمایه

 .گیردژه و مطابق با قرارداد مشارکت مدنی و یا اساسنامه شرکت تجاری انجام میحاصله از اجرای پرو

، در قراردادهای اکتشاف نفت از « امتیاز»به دو دلیل پرهزینه بودن پروژه های نفتی و دوری گزیدن از قرارداد 

مورد توجه قرار می  روش مشارکت در سرمایه گذاری استفاده می شود . مواردی که در این نوع قراردادهای نفتی

 گیرد عبارتند از : 

 مدت همکاری به صورت مشخص . 

 چگونگی تقسیم منفعت .

 ، وظیفه آن ، انحالل ، تصفیه یا تجدید مأموریت آن .  57تعیین شرکت مجری طرح

 تعیین هیأت مدیره ای مرکب از نمایندگان هر یک از طرفین . 

 یم تولید نسبت به سرمایه موجود بین متعاقدین .تعیین هزینه عملیات نسبت به سهم طرفین و تقس

هریک ازطرفین حق دریافت هرگونه اطالعات درموردعمل کردپروژه مشترک از طرف دیگر را دارد .وسائل و 

ین طرف تجهیزات معموالً به مالکیت مشترک طرفین در نمی آید و تحت مالکیت شخص مربوط باقی می ماند .

طرفین مشارکت در سرمایه گذاری می توانند اشخاص  ی طرح را نیز دارند .حق کنترل حساب های شرکت مجر

حقیقی یا حقوقی باشند . ممکن است طرفین مشارکت در سرمایه گذاری دو دولت باشند که در این صورت طرفین 

                                                 

  همان  54 

 

 عمده مطالب این مبحث از منبع زیر اقتباس شده است.55  

http://hooghooghi.mihanblog.com/post/25            نویسنده: جواد مزروعی   
56 Joint Venture 
57 operator 

http://hooghooghi.mihanblog.com/post/25
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انش ، کار ، د مانند معاهدات وارد مذاکره می شوند .هریک از طرفین قرارداد باید برابر تعهدی که پذیرفته اند ؛ پول

منفعت حاصل از فعالیت  .یا هنر خود را به عنوان سرمایه به فعالیت مشارکت در سرمایه گذاری اختصاص دهند

مشارکت در سرمایه گذاری بصورت مشاع است . لذا قراردادهایی که به موجب آن هریک از طرفین منفعت جداگانه 

 سرمایه گذاری تلقی نمی شود .ای کسب نماید )حتی با فعالیت مشترک( ، مشارکت در 

 نتیجه منطقی تقسیم منفعت ، تقسیم ضرر و زیان احتمالی نیز هست . 

گاهی در قراردادها تقسیم ضرر و زیان پیش بینی می شود ودر صورت بروز زیان به قرارداد عمل میگردد . اما در 

قراردادهایی که سرمایه یک طرف مشارکت در سرمایه گذاری پول و مال و آورده طرف دیگر کار یا خدمت است . 

آنچه بدیهی است ، کنترل امور مشترک با  .در این صورت عدم النفع صاحب کار و خدمت ، ضرر تلقی خواهد شد

اصلی در قرارداد مشارکت  طرفین است ولی اختالف بر سرمیزان و نقش هر یک از طرفین در کنترل است .قرارداد

در حقیقت تعیین کننده چارچوب اصلی مشارکت است که در آن مشخصات طرفین ، آورده آنها  در سرمایه گذاری

ود و زیان ، ساختار مدیریت و اداری ، طرق خاتمه و انحالل مشارکت ، چگونگی ، میزان مشارکت طرفین در س

وظایف و مسئولیت طرفین ، شیوه انتقال   فعالیت ، فروش و خرید ، محل تشکیل ، میزان سرمایه شرکت ، حقوق ،

سی و .... تکنولوژی ، محل فروش محصوالت ، محل اداره و اقامتگاه ، مدت فعالیت ، طریقه حسابرسی و بازر

 .مشخص و معین می شود 

قرارداد اصلی ، ناظر به کلیات طرح و چگونگی همکاری طرفین قرارداد و موضوع آن انجام  58قراردادهای پیوست

 پروژه عظیم مشترک است که سبب ایجاد حیات رسمی مشارکت در سرمایه گذاری است .

بوده و موضوع هر یک با دیگری متفاوت است . در حقیقت قراردادپیوست ، نوعاً ناظر به امور اجرایی اند . متعدد  

 قراردادهای پیوست ، زمینه اجرای پروژه ومراحل مختلف آنرا فراهم می سازد .

                                                 

 انواع قراردادهای پیوست :  58 

 قرارداد در اختیار گذاشتن نیروی کار محلی .    -1

 اجاره وسایل کار در محل .    -2

 توافق های مالی .    -3

 انتقال تکنولوژی .    -4

 قرارداد تأمین مواد اولیه کاالهای ترکیبی .    -5

 الت و فروش آن .قرارداد تجاری کردن محصو     -6

 قرارداد چگونگی بهره برداری و توزیع .    -7
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 گفتار سوم:  قراردادهای خدماتی 

 

قراردادهای خدماتی از قدیمی ترین شکل های روابط قراردادی شناخته شده میان افراد از یک سو و جوامع از 

خدماتی گر به شمار می آیند. قراردادهای خدماتی به سه دسته قراردادهای صرفاً خدماتی، قراردادهای سوی دی

 و قراردادهای بیع متقابل تقسیم می شوند. خطر پذیر

 مبحث اول: قراردادهای خدماتی محض 

ی را برای قراردادهای خدماتی محض  قراردادهایی هستند که با انعقاد آن  پیمانکار انجام خدمات مشخص

کشور میزبان یا شرکت ملی نفت میزبان در ازای دستمزد ثابت  نقدی یا در ازای دستمزدی که بر اساس سود 

است بر عهده میگیرد. حتی در بعضی قراردادها هم یک دستمزد ثابت و هم یک دستمزد بر اساس مقدار نفت 

ر عهده نمیگیرد و تمام ریسک ها به عهده پیمانکار هیچ ریسکی را ب59تولید شده به پیمانکار تعلق میگیرد.

از این نوع قرارداد به ندرت و معموال در کشورهای نفت خیز خاور میانه مانند عربستان  60کشور میزبان است.

چون این کشورها سرمایه کافی برای پروژه های نفتی  61سعودی، کویت، قطر،بحرین و ابوظبی استفاده میشود.

 62کافی ندارند.دارند اما تخصص به اندازه 

 مبحث دوم: قراردادهای خدماتی خطرپذیر 

در قیاس با انواع دیگر قراردادها کاربرد کمتری دارد و تنها  )خطرپذیر(قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک 

اگرکشفی صورت نگیرد، قرارداد به خودی خود لغو خواهد  وزمانی که ریسک در میان باشد، به آن توجه می شود 

 .اما اگر نفت یا گاز کشف شود، شرکت ملزم است آن را به مرحله تولید برساندشد، 

                                                 
59 Zhiguo Gao,Environmental regulation of oil and gas,page349 

 
60  Machmud Tengku Nathan,, The Indonesian production sharing contract,page39 

 

page 64The oil and gas industry:exploration and production contracts,Omorogbe,yinka,  61 
62 Daniel Johnston, International exploration economics, risk, and contract analysis,page 42 

http://books.google.com/books?q=+inauthor:%22Tengku+Nathan+Machmud%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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بلغی از میا در این نوع قرارداد تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد 

براساس درآمد حاصل از مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و ریسک بهره مند خواهد شد و یا 

 میزان نفت تولید شده پس از کسر مالیات سهم خواهد برد.

اگر میدان تجاری کشف شود که 63پیمانکار کلیه ریسک های سرمایه ای برای مراحل اکتشاف و توسعه را میپذیرد.

مزد دریافت دستقرارداد ادامه پیدا میکند و هزینه ها پس از تولید مستهلک میشوند. همچنین پیمانکار مستحق 

و پاداش برای ریسک هایی که متحمل شده میباشد. اگر چه اغلب این حق انتخاب در قرارداد گنجانده میشود که 

این نوع قراردادها در برزیل،آرژانتین و کلمبیا استفاده  64دستمزدش و پاداشش را بتواند نفت خام بگیرد.

با کشور میزبان است و به شرکت سرمایه گذار خارجی  میشود.همچنین در این قراردادها مالکیت مخزن همچنان

منتقل نمیشود.تمام تولید متعلق به شرکت ملی نفت میزبان است اگرچه ممکن است طبق مفاد قرارداد پیمانکار 

محق باشد که مقداری از این تولید را بخرد.پیمانکار عملیات را تحت کنترل شرکت ملی نفت میزبان انجام 

نفت میزبان مالک همه تجهیزات است اما پیمانکار حق استفاده از آنها را دارد.همچنین پیمانکار میدهد.شرکت ملی 

قادر به بازاریابی نفت تولیدی نیست. پیمانکار معموال در این قراردادها مالیات بر درآمد می پردازد. همچنین درآمد 

موفقیت انجام داده باشد.این قراردادها توسط پیمانکار بعد از کسر مالیات زمانی پرداخت میشود که کارش را با 

کشورهایی مانند آرژانتین،برزیل،اندونزی، عراق و ایران که نفتشان را ملی کرده اند و یا امتیاز انحصاری آن را به 

 65شرکت ملی نفت خود تفویض نموده اند ابتکار شده است.

 متقابل عیبمبحث سوم: قراردادهای خدماتی ایران معروف به 

ردادهای بیع متقابل همان قراردادهای خرید خدمت خطرپذیر هستند که فقط در یک مورد آن هم شیوه قرا

استهالک هزینه ها با هم متفاوت هستند. بدین صورت که در قرارداد بیع متقابل برای استهالک هزینه ها بایستی  

ان از عایدی همان میدان و یا از عایدی الزاما از عایدی همان میدان استفاده کرد اما در خدمت خطرپذیر هم میتو

.قرارداد بیع متقابل درصنعت نفت ایران به عنوان یکی  66میدان دیگر و حتی از بودجه دولت و غیره استفاده نمود

از قراردادهای بین المللی حاکم بر پروژه های باالدستی اعم از اکتشاف و توسعه میدان های نفت و گاز کشور از 

                                                 
63   Omorogbe,yinka, Ibid , Page 63 

pages 63,Ibid 64 
65 Denis Babusiaux,Oil and gas exploration and production: reserves, costs, contracts, page211 

 

 288-277محمد رضا صابر، همان، صفحات  66 
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دد جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل با شرکت های بین المللی نفت و گاز بوده است.به سالیان سال در ص

قانون بودجه سال های  29کل کشور و همچنین تبصره  1372قانون بودجه سال  29تبصره « ب»موجب بند

شیوه بیع که اقدام به تجویز سرمایه گذاری به  29و  14و همچنین برنامه  تبصره های  1379،78،77،76،74،73

به  1384ماده که در سال  11متقابل کرده است و ایین نامه اجرایی شیوه قراردادهای بیع متقابل مشتمل بر 

تصویب هیات دولت رسید،قراردادهای بیع متقابل بسیاری منعقد و اجرا شده است.نسل اول این قراردادها اساسا 

شده بودند و نسل دوم بیع متقابل برای هم مرحله برای توسعه آن دسته از میادین نفت و گاز که قبال کشف 

اکتشاف و هم تولید میادین نفت و گاز ایران منعقد میشدند.پروژه های باالدستی صنعت نفت و گاز کشور در حالی 

نسل سوم قراردادهای بین المللی بیع متقابل را تجربه میکند که این قرارداد ها توانسته است با موفقیت ده ها 

در ادامه به بررسی این سه نسل بیع متقابل 67دالر سرمایه گذاری خارجی را در این صنعت جذب نماید.میلیارد 

 پرداخته میشود.

 68قسمت اول: نسل اول قراردادهای بیع متقابل

قراردادی بیع متقابلی که در ایران جهت توسعه میادین نفتی منعقد می شد قراردادی بود که در آن هزینه و انجام  

بایست می شرکت ملی نفت ایرانگذاشته شده بود و در عوض شرکت نفتی بین المللی توسعه به عهده  عملیات

هزینه های مربوطه را یا از طریق فروش مستقیم گاز یا نفت استخراج شده به شرکت نفتی بین المللی یا از عایدی 

 ود. از آن میدان(مستهلک می نمی شرکت نفتی بین المللفروش تولید همان میدان به شخص ثالث )به میزان سهم 

قرارداهای بیع متقابل در ایران با هدف تضمین حاکمیت دولت بر منابع نفت و گاز و استمرار کنترل دولت بر 

طراحی و استفاده گردید.شروط مشخصی هم  1366و 1353عملیات نفت و گاز طبق قانون اساسی و قانون نفت 

ت شرکیع متقابل طراحی شدند.برای مثال یکی از شروط مقرر میدارد که برای تامین این اهداف برای قرارداد ب

را  ایران شرکت ملی نفتاختیار انجام عملیات توسعه از طرف و به نام شرکت نفتی بین المللی به  ملی نفت ایران

اید و نه نمعمل می  شرکت ملی نفت ایرانبه عنوان پیمانکارشرکت نفتی بین المللی میدهد.این بدان معناست که 

                                                 
 8138آبان 17، 468ا سید نصراهلل ابراهیمی، نسل سوم قراردادهای بیع متقابل،روزنامه مشعل،شماره 67 

 عمده مطالب این قسمت ترجمه مقاله زیر میباشد. 68
 Nasrollah Ebrahimi & Abdolhossein Shiravi , Exploration and Development  of Iran’s Oilfields through 
Buy back, pages 201-203 
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.یا شرط دیگری بیان شده که میگوید:همه زمین ها و همچنین همه امکاناتی که 69به عنوان شریک یا مالک پروژه

.بنابراین هرگونه مصالح،کاال،تجهیزات و ماشین 70برای پروژه خریداری شده دارایی شرکت نفت محسوب میگردد

ی نفت شرکت ملبه نمایندگی از نفتی بین المللی  شرکتآالتی که جهت انجام پروژه بایستی از خارج وارد شود 

 وارد مینماید.  ایران

دومین هدف استفاده از بیع متقابل در ایران ،دسترسی به ارز خارجی و مهارت متخصصانی است که برای انجام 

ولیت سئپروژه های پر هزینه،ریسک دار،و پیچیده نفتی و گازی نیاز است.بنابراین در قراردادهای بیع متقابل م

ارداد میباشد. اما در برخی موارد قرشرکت نفتی بین المللی  تامین مالی و انجام عملیات توسعه به تنهایی بر عهده

د شده.در نیز وارشرکت های نفتی بین المللی بیع متقابل به سرمایه گذاری مشترک متشکل از شرکت داخلی و 

 شرکت ملی نفت ایرانین مالی یا انجام پروژه در برابر این موارد هر شریکی مشترکا یا مجزا مسئول برای تام

 میباشد.

لی نفت شرکت مقبل از اینکه قرارداد بیع متقابل برای عملیات توسعه میدان منعقد شود،عملیات اکتشاف توسط 

 یا پیمانکارانش، بر روی میدان انجام میشود تا مطمئن شوند که توسعه میدان از لحاظ اقتصادی ارزشمند ایران

 شرکت های نفتی بیناست.این بدان معناست که یک میدان تجاری کشف شده است.بعد از کشف میدان تجاری 

ن المللی شرکت های نفتی بیبرای مناقصه دعوت میشوند.اطالعاتی که نتیجه مرحله اکتشاف بدست آمده به المللی 

ین طرح که محدوده کار و فعالیت هایی داده میشود که طرح خود را برای توسعه میدان اماده و پیشنهاد کنند.ا

قسمت اساسی طرح جامع توسعه نامیده میشود.  71طرح جامع توسعه که باید انجام گیرد را به تشریح بیان میکند

رارداد را بایستی اهداف ق شرکت نفتی بین المللی بیع متقابل میباشدکه برای عملیات توسعه طراحی شده است.

 ت ایرانشرکت ملی نفتاییدیه کتبی قبلی طرح جامع توسعه امین نماید.هر انحرافی از تطرح جامع توسعه  با انجام

در رد یا پذیرش چنین درخواست هایی مختار است.مراحل مختلف عملیات  شرکت ملی نفت ایرانرا نیاز داردو 

ه توافق تعریف میشوند.برامد هزینه ها حساب میشوندو در اخر در قرارداد بطرح جامع توسعه توسعه در 

                                                 
ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه  : منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت1353قانون نفت  3ماده  69 

ه لاکتشاف ،توسعه،تولید ،بهره برداری و پخش نفت در سرتاسر کشور و فالت قاره منحصرا به عهده شرکت ملی نفت ایران است که راسا یا به وسی

به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در نمایندگی ها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد.شرکت ملی نفت ایران میتواند 

 تبخشهای آزاد نفتی با هر شخص اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری و با رعای

 مقررات و مصرحات این قانون نتظیم و امضا نماید.
قانون اساسی در اختیار حکومت اسالمی میباشد و  45نفال و ثروتهای عمومی است و طبق اصل : منابع نفت جز ا1366قانون نفت  2ماده  70

کلیه تاسیسات و تجهیزات و داراییها و سرمایه گذاریهایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت های تابعه به عمل آمده و یا 

 المی خواهد بود.خواهد آمد متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اس
71 Master  Development  Plan (MDP) 
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میرسند.بنابراین الزمه قرارداد بیع متقابل در مرحله توسعه توافق اطراف قرارداد در مورد مشروح عملیات توسعه 

 در زمان انعقاد قرارداد است.

 تامین مالیشرکت های نفتی بین المللی نیاز است از طریق طرح جامع توسعه  تمام هزینه ای که برای انجام

 زینه ها در قرارداد بیع متقابل در نظر گرفته میشوند.میشود. چهار دسته از ه

 72هزینه سرمایه ای -

 73هزینه های غیر سرمایه ای -

  74هزینه های عملیاتی -

 بهره بانکی -

هزینه سرمایه ای کلیه مبالغی است که از زمان تاریخ موثر قرارداد تا زمان تحویل پروژه بر مبنای مفاد قرارداد و 

 .75یشوند به استثنای مخارج غیر سرمایه ای ،عملیاتی و بانکیضمائم آن ،تعهد یا پرداخت م

هزینه غیر سرمایه ای اشاره به آن هزینه هایی دارد که تعیین دقیق آن در زمان انعقاد قرارداد مشکل است.مثل 

پولی که به مراجع ذیصالح های ایرانی برای عملیات توسعه بایستی پرداخت شود مانند مالیات ،عوارض،هزینه 

 و ..... 76رکی،هزینه آموزش،تامین اجتماعیگم

هزینه عملیاتی شامل مخارجی است که مستقیما ،منحصرا و الزاما بایستی قبل از اینکه پروژه کامل شود و تحویل 

قرار گیرد برای تولید پرداخت گردد مانند هزینه های بهره برداری،قطعات یدکی، خدمات  شرکت ملی نفت ایران

بعد از اینکه پروژه  شرکت ملی نفت ایرانچون مراحل تولید توسط 77یمانکار در دوره تولید.و همیاری های فنی پ

تکمیل شد انجام میگیرد ،هزینه های عملیاتی در صورتی که هدف تولید در دو یا سه مرحله طراحی شده باشند 

 باقی میمانند.

نکی زم است.که بر طبق نرخ پیشنهادی بین بابهره بانکی شامل هزینه هایی میشود که برای تامین اعتبار از بانک ال

 درصد 0.75لندن به عالوه یک سود مشخص تعیین میشود.مثال 

طرح جامع توسعه چهار دسته باال تحت شرایطی قابل استهالک است.نخست اینکه اهداف قرارداد همانطور که در 

رکت ملی شت هزینه ها بایستی توسط انجام پذیرد.دوم آنکه صحشرکت نفتی بین المللی بیان شده بایستی توسط 

                                                 
72 Capex or Capital Expenditure 
73 Non-Capital Expenditures or Non-Capex 
74 Operation Cost 

  23،صروش های  مالی و حسابداری در قراردادهای بیع متقابلمسعود زهدی، 75 

 همان 76 

 25همان،ص77 
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 4تایید شود.سوم هزینه ها به طور صحیح به  شرکت ملی نفت ایرانیا حسابدار بین المللی مورد تایید  نفت ایران

گروه مذکور دسته بندی و در انطباق با مراحل حسابرسی که در پیوست قرارداد اورده شده باشند.هزینه هایی که 

قرار میگیرند تا سقفی که در قرار داد بیع متقابل تعیین شده باز پرداخت میشوند.بنابراین ی هزینه سرمایه ادر دسته 

پروژه  یا تکمیلطرح جامع توسعه برای اجرای شرکت نفتی بین المللی هر هزینه ای فراتر از این سقف که توسط 

گذاشته  سرمایه ای رغیهزینه صرف شود مستهلک نخواهد شد.هیچ سقفی برای هزینه های دسته دوم یعنی 

 ملیاتیهزینه عنمیشود.بنابراین به هر مقدار که باشد قابل استهالک است.همچنین هیچ سقفی هم برای استهالک 

 تعیین نشده است و هر هزینه ای که در این دسته قرار گیر قابل استهالک است.

میرود از نخستین ماه بعد از انجام آن  به کار سرمایه ای غیرهزینه وهزینه سرمایه ای سود بانکی که برای مخارج 

ق تعل هزینه عملیاتیهزینه محسوب میشود و تا زمانی که هزینه ها مستهلک نشده ادامه دارد. بهره بانکی به 

نمیگیرد.چون قرار است که آنها در سه ماهه بعد مستهلک شوند.اما اگر طی سه ماه بعد مستهلک نشوند انگاه بهره 

باشد به ن شرکت ملی نفت ایراناعمال میگردد.اگر تکمیل پروژه به عللی که مرتبط با غفلت بانکی برای آنها هم 

 تعلق نخواهد گرفت.شرکت نفتی بین المللی تاخیر بیفتد هیچ بهره بانکی در زمان تاخیر پروژه به 

شرکت های که در قرارداد بیع متقابل عالوه بر هزینه ها، مقدار مشخصی برای پاداش سرمایه گذاری و ریسکی 

رح طمتحمل میشوند توافق میشود و در صورتی پرداخت میشود که اهداف پروژه همانگونه که در نفتی بین المللی 

گردد.هزینه ها و پاداش  شرکت ملی نفت ایرانمشروح بوده تامین شده و پروژه با موفقیت تحویل جامع توسعه 

درصدتولید کل 60تا50داخت شوند که معموال سهمی بین بایستی از طریق اختصاص سهمی از عایدی پروژه باز پر

 است.

ی شرکت ملهیچ حقی بر نفت داخل مخزن و یا نفت سر چاه یا زمان صدور ندارد شرکت نفتی بین المللی  چون

شد ویا به شخص معرفی شده او به قیمت بازار بفروشرکت نفتی بین المللی میتواند آن سهم را یا به خود  نفت ایران

یتواند آن م شرکت ملی نفت ایرانمستهلک کند.همچنین شرکت نفتی بین المللی غ آن را از هزینه و پاداش و مبل

ک هزینه برای استهالشرکت نفتی بین المللی سهم را به شخص ثالث بفروشد و با او هماهنگی کند که مبلغ را به 

 ها و پاداش پرداخت نماید.

 وجود دارد به شرح زیر است.شرکت نفتی بین المللی اش سه محدودیتی که بر استهالک هزینه و پاد

یابد.)مثال  اختصاصشرکت نفتی بین المللی ماکسیمم سهم نفت که تحت قرارداد بیع متقابل میتواند به  -1

 78درصد( 50

                                                 
ه شود باز آن که تجاری بودن میدان کشف شده، مطابق ضوابطی که در قرارداد مربوط پیمانکاری تصریح می بعد: 1353قانون نفت  12ماده  78 

طرف قرارداد حق خواهد داشت که در برابر ریسک .بین شرکت ملی نفت ایران و طرف قرارداد منعقد خواهد شدتحقق پیوست قرارداد فروش
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اقساط مساوی ماهیانه که در نتیجه تقسیم پاداش و هزینه بر تعداد ماه های مشخص شده در قرارداد به  -2

 اخت هزینه بدست میاید.عنوان بازپرد

 درصد(16نباید از درصد تعیین شده در قرارداد فراتر رود.)مثالشرکت نفتی بین المللی نرخ بازگشت  -3

 ریسک هایی که شرکت نفتی بین المللی در قرارداد متحمل میشود.

نفتی  شرکتمتحمل ریسک های زیادی هنگام انعقاد قرارداد میشود.نخست اینکه شرکت نفتی بین المللی  

ایه ای هزینه سرمالزم است تحت قرارداد اعتبار مالی کافی برای عملیات توسعه را تضمین نماید. بین المللی 

الزم طرح جامع توسعه اضافی که برای اجرای هزینه سرمایه ای در زمان انعقاد قرارداد تعیین میشود.اما هر 

در هنگام ای  سرمایهغیرهزینه ی وینه عملیاتهزتهیه شود. مبلغ شرکت نفتی بین المللی است بایستی توسط 

ه در صورت لزوم ارائه شود.وجوهی کشرکت نفتی بین المللی انعقاد قرارداد تعیین نمیشود و بایستی توسط 

الزم بوده میتواند فراتر از مقداری که در زمان انعقاد قرارداد سرمایه ای غیرهزینه و  هزینه عملیاتیبرای 

و تحقق اهداف الزم بوده طرح جامع توسعه که برای تکمیل هزینه سرمایه ای وم ،کل تخمین زده شده باشد.د

مصرف شده باشد و تا سقف مندرج در قرارداد قابل باز پرداخت شرکت نفتی بین المللی بایستی فقط،توسط 

تعیین شده  فرا به بیشتر از سقهزینه سرمایه ای خواهد بود.تغییرات پیش بینی نشده در شرایط بازار میتواند 

 میباشد.همچنین بسیاری از مسائل تکنیکی میتواندشرکت نفتی بین المللی برساند که ریسک آن بر عهده 

ی شرکت نفتی بین المللاز سقف تعیین شده در قرارداد شود اما از انجایی که هزینه سرمایه ای سبب فزونی 

 و قرار میگیرد.بایستی اهداف پروژه را تحقق بخشد این ریسک جبران بر عهده ا

بر اساس اطالعات اولیه موجود آماده میشود،در طول عملیات توسعه با کسب طرح جامع توسعه  سوم،چون

ن شرکت نفتی بی باشدکه در این مواردطرح جامع توسعه اطالعات بیشتر ممکن است نیاز به تغییرات در 

زینه ههزینه هایی که متجاوز از سقف  دارد و بایستی متحمل شرکت ملی نفت ایراننیاز به موافقت المللی 

 در قرارداد میشود بشود.سرمایه ای 

چهارم، چون سرمایه و پاداش مشروط به تحقق اهداف قرارداد یعنی رسیدن به سطح مشخصی از تولید است 

در رسیدن به آن اهداف شکست بخورد متحمل ضرر شدیدی شرکت نفتی بین المللی در صورتی که 

                                                 
ین در صورتی که تأمین اعهده گرفته است )های عملیات توسعه که برر برابر تعهد تأمین هزینههای اکتشافی که متحمل گردیده و نیز دهزینه

شرایط مقرر در قرارداد فروش و در طی ها بر عهده طرف قرارداد باشد( مقداری از نفت میدان مکشوفه را از تاریخ آغاز تولید تجاری تحتهزینه

شود در هر حال از نفتی که به موجب مقررات این ماده به طرف قرارداد فروخته می.خریداری نمایدمدتی که از پانزده سال تجاوز نخواهد کرد 

 .پنجاه درصد نفت تولید شده میدان مکشوفه تجاوز نخواهد نمود
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ت شرکجریان مخزن کافی نباشد یا اگر قیمت نفت کاهش پیدا کند ،سرمایه و پاداش  میشود.همچنین اگر

مستهلک نمیشود.حتی اگر اهداف قرارداد را تحقق بخشیده باشد.در این مورد بازپرداخت نفتی بین المللی 

اخت بازپردمقادیر قابل توجه به سه ماه بعد موکول میشود و اگر قیمت نفت همچنان پایین بماند و اگر دوره 

 هزینه ها خاتمه یابد چنین مقادیر قابل توجهی هیچ گاه نمیتوانند مستهلک شوند.

شرکت نفتی بین المللی پنجم، انجام پروژه ممکن است با تاخیر همراه شود.علت های زیادی که منتسب به 

اجرا  ،جامع توسعه طرح نیست ممکن است در این تاخیر سهیم باشد.عوامل تاخیر پروژه عبارتند از تغییر در 

با کیفیت پایین توسط پیمانکاران جزء محلی،تاخیر در اخذ مدارک و تاییدیه های دولتی ،تاخیر در کسب 

ن شرکت نفتی بیدر تحویل دادن مناطق به  شرکت ملی نفت ایران،تاخیر شرکت ملی نفت ایرانموافقت 

 و دیگر عوامل. المللی

،محدود هزینه سرمایه ای ازدیاد بخشد اما علی رغم آن ، بازپرداخت  تاخیر در شروع میتواند هزینه پروژه را

به میزان سقف مندرج در قرارداد است.هر تاخیری در رسیدن به مراحل تولید مشخص شده،بازپرداخت هزینه 

 ها و پاداش را به تعویق خواهد انداخت.

 79.قسمت دوم: نسل دوم قراردادهای بیع متقابل

اختیار استفاده از قرارداد  شرکت ملی نفت ایرانقانونگذار ایرانی به  1382گردید، در سال همانطور که قبال اشاره

شرکت به  1382قانون بودجه  21بیع متقابل را برای هر دو مرحله اکتشاف و توسعه تفویض نمود.بند ح تبصره 

س و دریای خزر و چهار استان اختیار انجام فعالیت اکتشافی را در هر جای کشور به غیر خلیج فار ملی نفت ایران

ایالم( اعطا نموده است.قانونگذار الزامات زیر را برای این نوع -کهکلویه-بوشهر-نفتخیز در جنوب ایران)خوزستان

 قرارداد تعیین نموده است

 فعالیت های اکتشافی بایستی توسط پیمانکاران و با هزینه خود آنها انجام پذیرد. -1

د قرارداد خود به خود خاتمه میابد و هر هزینه ای که پیمانکار در ارتباط اگر هیچ میدان تجاری کشف نشو -2

 با فعالیت اکتشافی متحمل شده باشد باخود پیمانکار خواهد بود.

اگر میدان تجاری کشف شد توسعه میدان به عنوان پاداش طی قرارداد بیع متقابل به پیمانکار تفویض  -3

 میشود.

                                                 
 عمده مطالب این قسمت ترجمه مقاله زیر میباشد. 79 

 Nasrollah Ebrahimi & Abdolhossein Shiravi , Exploration and Development  of Iran’s Oilfields through 
Buy back, pages 205-206 
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ستقیم مرتبط با مرحله اکتشاف در قرارداد توسعه درج میشود و از هزینه ها و مخارج مستقیم و غیر م -4

 طریق اختصاص سهمی از عایدی همان پروژه مستهلک میشود.

 دیگر قوانین مقرر در ارتباط با قرارداد بیع متقابل بایستی محترم شمرده شود -5

فاز نفتی مناطق مختلف با  51توسعه یافت.در نتیجه  1384،1385،1383این اختیار قانونی، در قوانین بودجه 

 253000فاز که منطقه ای به وسعت  16فاز ، 51ازین  1382بهمن  9و 8هدف اکتشاف و توسعه معرفی شدند.در 

 کیلومتر مربع را تحت پوشش قرار میداد به مناقصه گذاشته شدند.

تفاده کار میرفت،امکان اس چون طرح قرارداد بیع متقابل در اصل برای استفاده در توسعه میادین قبال کشف شده به

 از آن در هر دو مرحله اکتشاف و توسعه سواالتی را در ذهن حقوقدانان ایجاد کرد.

بین دو نسل اول و دوم بیع متقابل تفاوت های بسیاری وجود دارد.نخست اینکه در بیع متقابل نسل اول ،قبل از 

قد در هنگام عطرح جامع توسعه است.بنابراین اینکه قرارداد بیع متقابل منعقد گردد میدان تجاری کشف شده 

قرارداد میتواند توافق شود.اما در نسل دوم ابتدا بایستی اکتشاف صورت گیرد ،اگر اکتشاف موفقیت امیز بود و 

میدان تجاری کشف شد در مورد یک طرح جامع توسعه به توافق میرسند.بنابراین در زمان انعقاد قرارداد اطراف 

توافق بر روی طرح جامع توسعه که قلمرو کار را مشخص میکنند نمیباشند.چون هنوز میدان  قرارداد قادر به

تجاری کشف نشده است.دوم اینکه نسل اول قرارداد بیع متقابل نوعی توافق است که تحت آن هزینه واقعی پروژه 

 با یک سقف تعیین شده و دستمزد پاداش تعیین شده در طی 

 یشود.بنابراین در زمان انعقاد قرارداد بر دو عامل زیر بایستی توافق گردد.یک مدت مشخص باز پرداخت م

 سقف هزینه های سرمایه ای که مقدار مصرف سرمایه ای که بعدا بازپرداخت خواهد شد را محدود میکند-1

 دستمزد پاداش معین -2

در زمان انعقاد قرارداد تعیین در بیع متقابل نسل دوم سقف هزینه های سرمایه ای برای مرحله اکتشاف میتواند 

شود. اما سقف هزینه های سرمایه ای برای مرحله توسعه و دستمزد پاداش بایستی بعد ازینکه میدان تجاری کشف 

 شد تعیین گردد.

تهلک سازی برای مس شرکت نفتی بین المللیسوم اینکه در بیع متقابل نسل اول حداکثر درصد نفت و گاز که به 

ش تعلق میگیرد در زمان انعقاد قرارداد معین میگردد.دوره مستهلک سازی هزینه ها که در آن هزینه ها و پادا

میتواند هزینه ها و پاداش خود را مستهلک کند میتواند در زمان انعقاد قرارداد هم توافق  شرکت نفتی بین المللی

 ارزش تجاری پروژه دارند بایستی شود.در مقابل در بیع متقابل نسل دوم این مسائل مهم که تاثیر چشمگیری بر

 بعد از مرحله اکتشاف میدان توافق شوند.
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چهارم اینکه در بیع متقابل نسل دوم ریسک ها بسیار بیشتر از بیع متقابل نسل اول میباشد.عالوه بر ریسک هایی 

ک عدم سهچنین بایستی ری شرکت نفتی بین المللیکه به طور طبیعی در بیع متقابل نسل اول وجود دارد، 

به سرمایه قادر به محاس شرکت نفتی بین المللیاکتشاف میدان تجاری را نیز بپذیرد.به عالوه ،در زمان انعقاد قرارداد

 ای که برای مرحله توسعه الزم است نخواهد بود.

بنابراین واضح است که در بیع متقابل نسل دوم ،مسائل عمده و ضروری هستند که نمیتوانند در زمان انعقاد 

قرارداد معین شوند.به ویژه مسائلی که مربوط به جنبه توسعه میدان میباشند. بنابراین اگر مدل قراردادی بیع 

متقابل بخواهد برای مراحل اکتشاف و توسعه مناسب باشد تغییرات مهمی را نیاز دارد.تغییراتی که داده میشود 

شرکت ود اورد.به به وج شرکت نفتی بین المللیو  ایرانشرکت ملی نفت باید یک تعادلی را بین نگرانیها و انتظارات 

بایستی تضمین داده شود که هر میدان تجاری که کشف کند حق انحصاری توسعه آن را پاداش نفتی بین المللی 

 میگیرد.

 80قسمت سوم:   نسل سوم بیع متقابل

مصوب هیات مدیره شرکت ملی  ماده ای8در بازنگری سوم در قراردادهای بیع متقابل که بر اساس دستو العمل 

نفت ایران صورت پذیرفته است و از دو سال گذشته درتمام قراردادهای منعقده یا در دستور مذاکره فعالیت های 

 باالدستی نفت و گاز مورد رعایت و دقت قرار گرفته و میگیرد موارد عمده زیر پیش بینی شده است.

تولید زودهنگام به عنوان یکی از احتماالت ممکن در طرح جامع در این نوع قراردادها پیش بینی شده است که 

مورد بررسی و پیش بینی قرار گیرد تا عمال بخشی از سرمایه گذاری مرتبط با تولید اولیه میدان از طریق  81توسعه

 فروش محصول تولیدی و عوائد حاصل از میدان نفتی و گازی مستهلک شود

فی،توصیفی،تولیدی میدان بر اساس یک برنامه توسعه جامع که بر اساس در این نوع قراردادها،عملیات اکتشا

پیشنهاد اولیه پیمانکارو بررسی و تایید شرکت ملی نفت ارائه میشود، انجام می پذیرد.به نحوی که عالوه بر رعایت 

ات مطالب اصول و استانداردهای بین المللی نفت وگاز،ضوابط و مقررات داخلی شرکت ملی نفت و درخواست ها و

 آن نیز باید مد نظر قرار گیرد.

در این نوع قراردادها،توسعه میدان های نفت و گاز به صورت تدریجی و فاز بندی شده صورت می گیرد و تمام 

طرح های توسعه میدان بر اساس اطالعات و داده های فنی از مخزن و شرایط حاکم بر آن بر اساس فاز مشخص 

ال ریسک سرمایه گذاری در طرح های باالدستی به اندازه اطالعات قابل دسترس امروز توسعه انجام می پذیرد و عم

                                                 

 ،از اول تا اخرنسل سوم قراردادهای بیع متقابلعمده مطالب این قسمت برگرفته از مقاله ذیل میباشد..،سید نصراهلل ابراهیمی، 80 
81 Master Development Plan 
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میدان است.بدون شک هر اندازه اطالعات میدان در طول دوره توسعه بیشتر شود پیمانکار مکلف به ارائه طرح 

کت ملی و تایید شر توسعه جامع برای فاز بندی یا حتی فاز افزایش بازیافت تولید بر اساس پیشنهاد خود و قبول

 نفت خواهد بود.

تمام مطالعات مهندسی میدان نفت و گاز به صورت مبانی مهندسی طراحی یا مهندسی پایهو همچنین تمام  

مطالعات مهندسی و طراحی تکمیلی خواه قبل یا پس از اعتبار و الزم االجرا شدن قرارداد با مشارکت و تایید 

 د.کارشناسان صنعت نفت انجام خواهد ش

در این نوع قراردادها،واگذاری تمامی قراردادهای دست دوم فرعی پس از الزم االجرا شدن قرارداد با مشارکت 

کارشناسان صنعت نفت و تایید شرکت ملی نفت صورت می پذیرد،به نحوی که استراتژی های واگذاری،رعایت 

ردن پیمان های دست دوم و همچنین مدیریت استفاده حداکثر از امکانات و توانایی های داخل کشور و نحوه خرد ک

کردن بر آنها باید قبل از انعقاد قرارداد مورد توافق و تایید شرکت ملی نفت قرار گیرد. در این نوع قرارداد،پیمانکار 

مکلف به حداکثرسازی امکانات و توانمندی های داخل ایران در تمام فعالیت های 

تاسیسات سطح االرضی و تحت االرضی،تامین تجهیزات و کاالها و امور مطالعاتی،مهندسی،پیمانکاری،ساختمانی،

بازرگانی ذی ربط بر اساس دستور العمل پیوست است.از طرفی برای تضمین تحقق اهداف مهم ساخت داخل 

درصد میزان مقرر قراردادی پیش 51کشور،مکانیسم قراردادی پاداش و جریمه در صورت افزایش و کاهش حداقل 

است.ضمن آنکه وجه التزام مزبور مانع از اعمال ضمانت اجراهای قانونی مندرج در قانون مزبور و آیین بینی شده 

 نامه های ذی ربط قانونی نخواهد بود.

در قراردادهای نسل سوم بیع متقابل کشور ،تاسیس مرکز و محل عملیات اداری،اجرایی،مالی،فنی یاغیره از سوی 

ناخته می شود و چنآنچه پیمانکار بخواهد مرکز یا مراکز دیگری را در کشورهای پیمانکار در ایران صرفا مجاز ش

 دیگر تاسیس کند،مجاز نخواهد بود هزینه های مترتب بر آن را به حساب پروژه منظور کند.

در این نوع قراردادها،تحویل و تحول عملیات توسعه میدان پس از تحقق اهداف مذکور در طرح جامع توسعه بر 

وش ها و رویه های تحویل مورد تایید شرکت ملی نفت انجام پذیرفته و پیمانکار مکلف است ضمن رعایت اساس ر

تمام ضوابط و دستو العمل های تحویل و تحول میدان،کارکنان شرکت ملی نفت را با آموزش مناسب و آمادگی 

بر اساس اصول و استاندادهای بین  های الزم اجرایی و فنی با مقتضیات بهره برداری آشنا ساخته تا بهره برداری

المللی انجام پذیرد. در این نوع قراردادها،نخستین مرتبه دستور العمل انتقال فن آوری  و دانش فنی پیوست 

قرارداد شده است.بر اساس این دستور العمل پیمانکار ملزم شده نسبت به انتقال آخرین دستاوردهای فنی و 
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پیمانکار در طول دوره توسعه عملیات و دوره  83و دانش فنی در مالکیت  82شده صنعتی اعم از دانش فنی استفاده

بهره برداری و تولید به کشور و شرکت ملی نفت ایران و همچنین آموزش کارشناسان معرفی شده از سوی شرکت 

حوی د.به نملی نفت ایران ضمن در نظر گرفتن و به کارگیری کارشناسان مزبور در چارت سازمانی خود اقدام نمای

 که این کارکنان به انجام تمام عملیات نفتی اعم از توسعه و بهره برداری قادر باشند.

شاخص های انتقال فن آوری و دانش فنی در زمینه های بهبود و افزایش نفت قابل استحصال،صیانت از 

ر موارد است.اهداف مخازن،افزایش ظرفیت تولید،مدیریت مخازن،حفاری،کیفیت نفت و گاز،کاهش ضایعات و سای

 موضوع فوق عبارتند از:

الف: شناسایی فرصت ها و توانایی های کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکت های صنعتی برای به 

دست آوردن دانش فنی روز و گسترش آنها در بخش های نفت وگاز در عملیات توسعه و بهره برداری 

 کشور

 ب: ارتقای انتقال دانش فنی جدید به کشور

 ج: ارتقای همکاری و مشارکت پیمانکاران صنعتی در ایران

 د: ارتقای همکاری و مشارکت پیمانکار با موسسات علمی و دانشگاه ها در ایران

بر این اساس،پیمانکار متعهد به رعایت اعمال و انتقال و توسعه تکنولوژی و دانش فنی به داخل کشور 

رمایی را در خصوص انتقال و توسعه تکنولوژی به منصه بوده و مکلف است تمام مطالبات موجود کارف

ظهور در آورد.ضمنا کمیته فرعی مدیریت مشترک به صورت منظم و مستمر ضمن نظارت و کنترل بر 

استفاده از تکنولوژی ثابت شده یا مالی،گزارش های الزم دوره ای ماهانه و فصلنامه خود را در خصوص 

فنی و مکانیسم های آن به کمیته اصلی مدیریت مشترک پروژه و انتقال و توسعه تکنولوژی و دانش 

 متعاقبا به شرکت ملی نفت ارائه خواهد کرد.

در این نوع قراردادها،شرکت ها و واحد های بهره برداری و تولید صنعت نفت نیز مکلف هستند میدان نفتی و 

ول و ضوابط رویه های توافقی را در گازی را بر اساس طرح جامع تولیدی،بهره برداری و مدیریت کرده و اص

 طول دوره بهره برداری رعایت کنند.

در این نوع قراردادها،هم پیمانکار و هم کارفرما مکلف به رعایت ضوابط مدیریت صیانتی مخزن شده و باید تمام 

ریت جامع ضوابط و رویه های مرتبط با حفظ صیانت مخزن،قبل از انعقاد قرارداد مذاکره شده و تحت عنوان مدی

                                                 
82 Proven 
83 Proprietary 
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مخزن،همه موارد مربوط به بهینه سازی صیانت مخزن مورد توجه و توافق شرکت ملی نفت قرار گیرد.همچنین به 

منظور صیانت از مخزن،جلوگیری از کاهش زودرس فشار مخزن یا هرگونه عواملی که بازدهی مخزن را در عمر آن 

برداشت یا بهینه سازی ضریب برداشت در این نوع  کوتاه یا با ضریب پایین مواجه سازد،طرح های ازدیاد ضریب

قرارداد ها پیش بینی شده است و پیمانکار مکلف میشود در طول دوره میدان نفت،چنآنچه ضرورت برای اجرای 

 طرح های مزبور وجود داشته باشد،با تایید شرکت ملی نفت به سرمایه گذاری مرتبط در این خصوص بپردازد.

،پیمانکار مکلف است ضمن رعایت تمام منافع و مصالح ایران در اجرای پروژه بیع متقابل و در این نوع قراردادها

ضمن مالحظه و رعایت حاکمیت قوانین و مقررات کشور ایران، به شرکت ملی نفت ایران اجازه دسترسی به تمام 

 صنعت نفت قابل بازپرداخت حساب های مالی و فنی پروژه را داده و تنها هزینه های قابل تایید از سوی حسابرسان

 حسب شرایط مالی پروژه خواهد بود.

در این نوع قراردادها،پیمانکار مکلف است تنها از فهرست بلند پیمانکاران،مشاوران و سازندگان تایید شده شرکت 

ملی نفت در عملیات اجرایی استفاده نماید.پیمانکار مکلف است تایید شرکت ملی نفت را در واگذاری تمام 

 راردادهای تامین کاال و قراردادهای پیمانکاری باالتر از چندصدهزار دالر اخذ نماید.ق

قرارداد با یک تخمین اولیه از هزینه های سرمایه ای منعقد میشود و سقف قطعی هزینه های سرمایه ای این نوع 

نه های اجرای برخی از قراردادها که ترکیبی از هزینه های مستقیم،درصد معینی از هزینه های مدیریت و هزی

فعالیت های انحصاری و خاص از سوی شرکت های وابسته پیمانکاران بین المللی است،پس از انعقاد قرارداد و 

 انجام مهندسی پیشرفته و مناقصات تحت نظارت شرکت ملی نفت ایران در ظرف مدت معینی تعیین می گردد.

فاز اول،پیمانکار مکلف  84و انجام موفق عملیات تحویل و تحولدر این نوع قراردادها،پس از اتمام عملیات توسعه 

نتایج حاصل را جهت بررسی و تصمیم گیری برای اجرای عملیات توسعه فاز   DTAP 85است که ضمن انجام 

 بندی به شرکت ملی نفت ایران ارائه دهد.

 

 منابع و مأخذ
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